
JOIN THE ECOSYSTEMJUNTE-SE AO ECOSSISTEMA 
A Petrosoft oferece uma plataforma, bem como software, hardware e serviços. Os serviços, a tecnologia e as opções de
integração da empresa são desenvolvidos de modo a aproveitar os avanços tecnológicos, potencializar sistemas
obsoletos, alavancar parcerias industriais, atender a mudanças na demanda dos consumidores e viabilizar conexões
perfeitas dentro do atual ecossistema varejista.

A tecnologia da empresa é utilizada para entregar um retorno mensurável (ROI) aos varejistas, uma vez que é focada nas
vendas e nos lucros das operações do dia a dia. Descubra as opções de integração, pontos de venda, serviços
alimentícios, suporte administrativo, gerenciamento de combustível, inteligência de negócios, empreendimentos e
soluções de parceria da Petrosoft.



ANÁLISE DE PREVENÇÃO DE PERDAS
A Análise de Previsão de Perdas (LPA) confere aos varejistas uma nova maneira de ver as coisas ao utilizar gravação 
de vídeos, transações e outros dados. Essas informações ajudam a analisar transações, eventos de risco e alegações 
dos empregados, desencorajando roubos. Os operadores podem criar e gerenciar os eventos a serem monitorados 
ou selecionar os eventos preestabelecidos. Como se trata de uma solução em nuvem, os relatórios detalhados e as 
filmagens associadas estão disponíveis em qualquer lugar. Os varejistas podem filtrar as informações de várias formas, 
como por data, local, empregado, item, evento ou tipo de transação. Alguns exemplos de utilização da LPA são 
monitoramento de idade, quedas seguras e conformidades com outras políticas operacionais, assim como relatórios 
de exceções dos POS.

PETROSOFT CLOUD
A Petrosoft Cloud é uma plataforma voltada para as indústrias de varejo, processamento e distribuição de petróleo. 
Ela proporciona a integração e comunicação interaplicação em todo o ecossistema varejista. Com uma arquitetura 
de sistema aberto construída conforme os principais padrões da indústria (como a Conexxus, IFSF e ARTS/OMG), 
ela ajuda a tirar o melhor de sistemas antigos e modernos. Com a Petrosoft Cloud, os varejistas podem adicionar 
mais funcionalidades ao seu sistema, de maneira eficiente e com bom custo-benefício, sem ter que refazê-lo 
completamente. Por aproveitar ao máximo a comunicação entre os sistemas internos e externos, que movem o 
ecossistema varejista hoje, os varejistas têm flexibilidade para se ajustarem ou avançarem à medida que as exigências 
dos negócios ou das indústrias mudam.

PONTO-DE-VENDA (POS) 
A Petrosoft oferece uma linha exclusiva de soluções smartPOS, que proporciona aos varejistas uma interface
touchscreen fácil de usar, uma tela com as transações dos consumidores, periféricos e fluxos de trabalho projetados 
para aumentar a conformidade, comunicação, precisão e oportunidades promocionais. Entre seus recursos, se 
encontram integração ponta a ponta com controladores de abastecimento, aplicativos de suporte administrativo, 
aplicativos de serviços de alimentação com os preços atualizados do cardápio, diário em vídeo eletrônico, pesquisa 
de itens, atalhos, função de autocompletar, notificações automáticas, gerenciamento de função do usuário e 
gerenciamento de vendas de itens restritos. A capacidade de instalar, manter e oferecer suporte ao SmartPOS 
remotamente, juntamente com sua localização, treinamento e opções de integração, fazendo desta uma solução 
inteligente para varejistas.
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ANÁLISES AVANÇADAS
Com margens apertadas e a demanda variável dos consumidores, os atacadistas e varejistas não podem depender do 
somente da intuição, eles precisam de dados estatísticos. A Análise Avançada oferece um jeito fácil para os varejistas 
analisarem seus dados a fim de otimizar a variedade de produtos e o estoque de acordo com a estação, mercado 
ou segmento com apenas alguns cliques. Eles podem isolar os dados e comparar tudo por período, mercado, lojas 
individuais e localidades ou ter uma visão completa de seu empreendimento para criar estratégias lucrativas e 
sustentáveis. Quando as condições mudam, os operadores estão prontos para elas, com um motor de dados capaz 
de lidar com vasta quantidade de informações em tempo real. Os tipos de análises incluem segmentação, coorte, 
cenários, séries de tempo, matrizes de cesta de mercado, tendências e previsões.

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
O Qwickserve proporciona ao varejista da área de alimentação uma experiência ideal com o cliente em cada
estágio do processo. Ele também oferece um aplicativo de suporte capaz de acompanhar as vendas, custos
e margens. O quiosque touchscreen self-service com personalização de pedido, aplicativo para celular,
unidade de exposição de cozinha, impressora de cozinha, impressora de etiquetas e um aplicativo de
suporte ajudam a reduzir erros nos fluxos de trabalho e nas trocas de dados entre aplicativos, criando uma
comunicação sem falhas entre dispositivos, sistemas administrativos e soluções empresariais. Assim como
nos outros aplicativos e soluções oferecidos pela Petrosoft, a capacidade de instalar, manter e dar suporte
ao Qwickserve remotamente, juntamente com sua localização, treinamento e opções de integração
agregam valor às operações no ramo alimentício.

FIDELIDADE  
Com a Petrosoft, os varejistas podem gerenciar os programas de fidelidade de seus produtos, com ou sem marca, 
de modo aumentar suas vendas, o valor médio da compra ou a quantidade de vezes que o cliente retorna. Nossa 
solução aceita e se integra ao processamento industrial de ponta e aos seus próprios programas de fidelidade. Os 
programadores podem configurar pontos para incluir ou excluir itens e, ao mesmo tempo, atribuir valores para cada 
item. Os varejistas também podem gerenciar dados de terceiros através da solução de suporte administrativo da 
empresa. Os consumidores podem verificar e trocar pontos de seu cartão de fidelidade, identidade ou código QR de 
forma prática. Eles também podem ver os descontos de fidelidade em seu recibo, assim como seus pontos ganhos e 
acumulados na tela de transação no ponto de venda.



SUPORTE ADMINISTRATIVO
Com as soluções móveis e em nuvem C-Store Office e Retail360, os varejistas podem gerenciar e controlar o dinheiro, 
estoque, preços, promoções, compras, pagamentos e a eficiência do trabalho a partir de qualquer aparelho conectado 
à internet. Elas monitoram automaticamente métricas importantes, como vendas de combustível e produtos, margens, 
velocidade de saída de estoque, taxas de verificação, encolhimento e desperdícios. Com mais de 300 relatórios 
detalhados de previsões, operações, métricas importantes e análises, os varejistas podem continuamente melhorar 
sua operação. Informações em tempo real, fluxos de trabalho automatizados, verificação de conformidades, previsões 
e integração com POS, serviços alimentícios, gerenciamento de combustível, setor financeiro e o sistema da empresa 
fornecem informações em tempo hábil para garantir a geração de lucro.

GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL
A solução de gerenciamento de combustível em nuvem, Fuel-Central, ajuda os distribuidores, atacadistas e empresas 
a gerenciar suas operações do dia a dia, os processos e a contabilização da distribuição de combustível. Do nível de 
operação até a empresa, os operadores de refinamento e distribuição de combustíveis podem melhorar os cronogramas 
de motoristas e entregas, o monitoramento de estoque de combustível, previsões, declarações de impostos, preços, 
contabilidades, pagamentos, auditorias e gerenciamento de contratos. Essa solução é projetada para melhorar os 
processos de negócios enquanto aumenta a precisão e velocidade da aquisição de dados, planejamento, entregas, 
cobranças, coleções e relatórios, ao mesmo tempo em que reduz o risco de os consumidores diminuírem, haver um 
fluxo negativo de caixa e problemas a longo prazo.

GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CAMPO
As operações de varejo podem ficar acima das condições de operação, dos orçamentos e da conformidade do 
fornecedor a nível de instalações com o aplicativo Gerenciamento de Serviço de Campo. Cronogramas, despacho e 
gerenciamento móvel dos agendes de campo ajudam a manter as instalações, estruturas e os ativos em ordem. O 
aplicativo garante a otimização do tempo do técnico e do valor da manutenção com o gerenciamento de requisição 
de serviço, monitoramento dos custos e fluxos de serviço para automatizar pedidos, atribuições e alertas para visitas e 
manutenção preventiva. Por ser uma solução em nuvem, usuários remotos podem criar ordens de trabalho de maneira 
segura em menos de um minuto, e os técnicos podem facilmente aceitar essas ordens, específicas para as localidades de 
sua atribuição, através de um celular ou aparelho conectado à internet.
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SERVIÇOS
A Petrosoft oferece serviços gratuitos ou pagos, incluindo serviços financeiros, de implementação, personalização, 
atendimento ao cliente, treinamento, processamento de dados e consultoria ao varejista. A Petrosoft oferece serviços 
profissionais adicionais como processamento de dados, contabilidade, criação da carta de preços, criação de menus e 
análise de negócios.

EMPRESA
A Petrosoft Enterprise, oferecida pela SAP Business One, fornece aos varejistas e aos operadores de processamento e 
distribuição de petróleo uma automação dos processos de negócios e aplicativos para gerenciar as vendas, finanças, 
compras, manufatura, operações bancárias estoque e o relacionamento com o cliente através de um sistema flexível 
e responsável. Os varejistas obtêm informações em tempo real de toda a empresa para melhorar as operações e a 
satisfação do cliente. O aplicativo da SAP Business One é usado em mais de 170 países, suporta os padrões globais 
de relatórios financeiros, várias moedas, 27 idiomas e 43 localizações, com 130 países utilizando alguma forma de 
localização para atender suas necessidades.

A rede e os terminais de integração local proporcionam a maneira mais rápida, segura e confiável para que varejistas e 
operadores de processamento e distribuição de petróleo possam automaticamente conectar e transferir os dados de 
sua loja e da bomba para seus sistemas de suporte, gerenciamento de combustível, análise e empresarial. Os varejistas 
podem usar a rede de integração local para atualizar os preços e para fazer ofertas em tempo real a seus consumidores. 
Ele também possibilita a comunicação com fornecedores e produtores, para abastecer o ecossistema varejista. Alguns 
benefícios e características são a redução de risco e de vulnerabilidades, a rápida instalação, a função plug-and-play, 
baixo custo de manutenção, suporte remoto, fácil substituição, criptografia e a capacidade de transferência automática 
por falha.

REDE DE INTEGRAÇÃO LOCAL 
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