COMPARATIVO DE PLANOS
GESTÃO PARA PEQUENAS QUE PENSAM GRANDE
O Cake ERP é o melhor sistema de gestão para
pequenas empresas que pensam grande.
Com ele você tem controle de suas vendas,
compras, estoque e financeiro, com inteligência e
melhores práticas de mercado.
Queremos que você tenha a melhor experiência por
um valor que cabe no seu bolso: a partir de R$19,90.

VENDA MUITO MAIS

APROVEITE MELHOR O SEU TEMPO

Nós sabemos que o dia a dia do micro e
pequeno empresário é corrido. Por isso, o
Cake permite que você se dedique ao que
mais interessa: vender e atender bem seus
clientes.

Você não perde mais tempo entre planilhas
e tabelas tentando fazer a gestão da sua
empresa. Isso significa menos horas no
trabalho e mais tempo de lazer.

PENSE GRANDE

TENHA MAIS LIBERDADE

Todo micro e pequeno empresário quer
que sua empresa cresça. Cuidando da sua
gestão com Cake ERP, sobra tempo para
pensar e planejar o futuro.

Como o Cake ERP é um sistema 100% online, você pode acessar de onde quiser.
Assim você tem todo o controle da sua
empresa mesmo estando longe.

O CAKE TEM O PLANO PERFEITO
PARA A SUA EMPRESA

Mini Cake
R$19,90/mês

Cupcake
R$64,90/mês

Cake Top
R$114,90/mês

Cake Boss
R$199,90/mês

1 usuário

3 usuários

usuários ilimitados

usuários ilimitados

Sem implantação ou fidelidade.

Tráfego de dados em conexão segura.

Espaço ilimitado para armazenamento.

Suporte grátis via chamados no sistema.

Comparativo de Planos

Mini Cake
R$ 19,90/mês

Cupcake
R$ 64,90/mês

Cake Top
R$ 114,90/mês

Cake Boss
R$ 199,90/mês

Não

20/mês

Ilimitado

Ilimitado

1

3

Ilimitado

Ilimitado

Geral
Emissão de NF-e

Usuários
Sistema
Customização do sistema
Customize o Cake com a cor e o logo
da sua empresa, bem como os
documentos que serão entregues aos
seus clientes e fornecedores.

Documentos por e-mail
Envie pelo Cake documentos aos seus
clientes e fornecedores.

Permissões de usuários
Defina todas as permissões de cada
usuário do Cake.

Importação de dados
Importe para o Cake todos os dados
que você já possui em arquivo XLS
(Excel).

Exportação de dados
Exporte em XLS (Excel) ou PDF as
informações que você possui dentro
do Cake.

Suporte
Conte com suporte sobre o sistema
via telefone, e-mail, Skype ou chat no
próprio sistema.

Cadastros
Cadastros de usuários, clientes,
vendedores, fornecedores,
transportadoras, financeiro e de
produto, além de informações fiscais.

Comparativo de Planos

Mini Cake
R$ 19,90/mês

Cupcake
R$ 64,90/mês

Cake Top
R$ 114,90/mês

Cake Boss
R$ 199,90/mês

Gestão Financeira
Consultas
Consulte lançamentos por venda,
período, descrição.

Fluxo de Caixa
Controle todas as movimentações
financeiras.

Importação OFX
Importe o extrato bancário em formato
OFX no fluxo de caixa.

Exportação em PDF e XLS
Exporte todas as informações contidas
no sistema.

Contas a pagar
Controle todos os lançamentos de
contas a pagar.

Contas a receber
Controle todos os lançamentos para
recebimento.

Relatórios e gráficos
DRE, Análise de Despesas, Análise de
Centro de Custo, Lançamentos
Financeiros, Gráfico de Faturamento,
Paragar/Receber/Despesa, Gráfico de
Receita/Despesa e Picos de Venda.

Gestão de Vendas
Orçamentos, pedidos e vendas
Crie orçamento, pedidos e efetivação
de vendas com emissão de NF-e.

Consultas
Consultas por fornecedor, vendedor,
cliente, número de pedido e status do
pedido.

Comparativo de Planos

Mini Cake
R$ 19,90/mês

Cupcake
R$ 64,90/mês

Cake Top
R$ 114,90/mês

Cake Boss
R$ 199,90/mês

Devoluções
Operação de devolução de mercadoria
com ajuste de estoque, estorno de
pagamento e emissão de NF-e.

Comissões
Controle comissões sobre as vendas
efetuadas.

Crediário
Controle e emissão de carnês para
vendas parceladas por meio de
crediário.

Promoções
Crie listas de preços para suas
promoções.

Relatórios e gráficos
Faturamento por Cliente, Pedidos/
Vendas por Cliente, Produtos mais
Vendidos, Produtos/Vendas/Clientes
por Vendedor, Vendas por Período,
Vendas em Aberto x Estoque,
Rentabilidade e CMV.

Gestão de Compras
Ordem de compra
Crie ordens de compra para
fornecedores com envio por e-mail.

Importação de NF-e
Importe as NF-e de entrada com
vínculo ou sem vínculo com ordem de
compra.

Importação de CT-e
Importe CT-e vinculado a uma nota,
geração de contas a pagar.

Consultas
Consultas de ordens de compra por
status, fornecedor, período.

Comparativo de Planos

Mini Cake
R$ 19,90/mês

Cupcake
R$ 64,90/mês

Cake Top
R$ 114,90/mês

Cake Boss
R$ 199,90/mês

Gestão de Estoque
Inventário
Processo de comparação entre
estoque sistema e estoque físico, gera
ajustes de estoque.

Consultas
Consultas por fornecedor, marca,
produto, local de estocagem e código.

Locais de estocagem
Crie locais de estoque, além do
estoque padrão “Loja”.

Transferência e romaneio
Processo de transferência entre locais
de estocagem, gerando romaneio das
transferências.

Controle de estoque
Acompanhe todas as movimentações
do estoque.

Grade
Controle o estoque de cada
combinação de grade do produto.

Etiquetas
Emita etiquetas de forma flexível com
código de barras nos padrões “EAN-13?
e “CODE-128?.

Relatórios e gráficos
Relatórios de Clientes, Giro de Estoque,
Produtos por Grade, NF-e Importada e
CT-e Importada, Resumo de Operações
e Relatório de Abastecimento

Comparativo de Planos

Mini Cake
R$ 19,90/mês

Cupcake
R$ 64,90/mês

Cake Top
R$ 114,90/mês

Cake Boss
R$ 199,90/mês

Frente de Loja - PDV
NFC-e e S@T
Emita NFC-e e S@T

Operação Offline
Realize vendas mesmo sem conexão à
Internet e sincronize as vendas assim
que reconectar.

Sincronização automática
Sincronize automaticamente com
possibilidade de customizar o tempo
de execução da sincronização.

Consultas
Consultas das últimas vendas, últimos
clientes, produtos mais vendidos, entre
outros.

Integração com e-commerce
Integre todos os seus produtos,
clientes e vendas com a plataforma da
sua loja virtual.

Integração com plataforma de fidelidade
Integre os seus clientes, produtos,
vendedores e vendas com a
plataforma de fidelidade Giver.

054 3290.2100
Rua Angelo Michielin, 31
Caxias do Sul, RS

011 2615.0310
Rua Vergueiro, 1421 Cj. 913
São Paulo, SP

pensegrande@cakeerp.com
www.cakeerp.com

