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ZIP ORDER
Este software é nossa solução para 

comércio varejista, atacadista e 

assistências técnicas. Possui todos os 

controles integrados pra você ficar 

tranquilo e fazer o que mais entende na 

sua empresa sem se preocupar com os 

controles operacionais e gerenciais ! 

Gestão de Estoque, Compras, Orçamentos, 

WEB Pedidos, Emissão de DANFE / SAT, 

SPED, Módulo de Ordem de Serviços, 

Integração com Bancos e Emissão de 

Boletos ! Possui APP de Força de Vendas e 

um DASHBOARD integrado para análise de 

resultados ! Tudo Desenvolvido com 

Expertise de quem mais entende do seu 

negócio ! #CorrePraZiP !

Emissão e armazenamento de documentos 

fiscais eletronicamente.

 

Contas a pagar e receber, controle de 

cheques e fluxo de caixa.

 

Facilita o feedback e o controle das 

informações sobre os clientes de maneira 

integrada, que podem ser consultadas para 

a tomada de decisões.

 

Nossa Solução é altamente diferenciada 

para franquias. Com ela você pode tomar 

decisões e acompanhar minuciosamente o 

resultado de sua empresa e/ou de seus 

franqueados.

#EXPERIÊNCIA



ZIP FARMA
Nossa solução para Farmácias e Drogarias 

é completa ! Te ajuda a vender e comprar 

de maneira correta e assertiva! 

Possuímos integração com as PBMs mais 

importantes do Mercado, além de, 

Farmácia Popular, Emissão de NFE, 

integração com SAT / ECF e atualização 

de preços online.

Como se não bastasse, o ZIP Farma tem um 

módulo especial para gestão dos 

controlados.

Controla Compras, Vendas, Caixas, Conta 

a Pagar e Receber, Estoque e ainda está 

preparado para atender a demanda de 

uma loja ou uma franquia.

ZIP SHOP
A ZiP é uma empresa especializada em 

sistemas para Materiais de Construção, 

com processos específicos para as 

necessidades do segmento.

 

Com o avanço da tecnologia empregada 

nas áreas que interagem com o segmento 

de materiais de construção - como 

governo, bancos, fornecedores e 

concorrentes – um software de gestão 

integrado com foco em resultado, passa a 

ser ferramenta indispensável para o 

desenvolvimento de qualquer empresa que 

tem por objetivo eficiência, 

competitividade e maximização de lucro.

 

ZIP TICKET
Este é nosso especialista em Bares, 

Restaurantes, Fast Food, Açougues, Lojas 

de Conveniência, Padarias e Varejões.

Possui Gestão de Pedidos de Balcão, 

Delivery e Mesas. Tudo integrado a um APP 

de pedidos ! Nosso Software é o mais 

completo: Gerencia estoque em 

transformação de uma loja ou de um 

franquia inteira !

Está integrado a um sistema de resultados 

que você pode acompanhar 

minunciosamente o que acontece em sua 

empresa da tela de seu Smartphone. 

Completo e Fantástico ! #CorrePraZiP !

 


