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COMO ESCOLHER UM 
SISTEMA PARA POSTO DE 
COMBUSTÍVEL

QUE OFERECE OS MELHORES 
BENEFÍCIOS PARA UMA 
EXCELENTE GESTÃO
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Esse PDF tem a função de te ajudar na hora 
de escolher o melhor software para revender 
à seus clientes que administram postos de 
combustíveis ou que são donos.
Oferecer a melhor opção do mercado 
sempre vai ser a melhor opção, lembrando 
que o produto tem que atender a todas as 
necessidades do seu cliente.
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POSSUIR UM 
SISTEMA QUE SEJA 
NA NUVEM

Um sistema de gestão de postos 
baseado em nuvem irá dar o poder 
de gerenciar um ou vários postos 
sem ter que estar fisicamente 
presente na administração do 
posto. Ofereça ao seu cliente 
um controle total do negócio de 
qualquer local. Tudo o que ele irá 
precisar é uma conexão com à 
Internet.

UM PAINEL 
FUNCIONAL E 
INTUITIVO

O design da ferramenta tem 
que ser simples e de fácil 
manuseio, deve dispor de todas 
as informações necessárias para o 
cliente poder ter acesso fácil, sem 
precisar apertar muitos botões 
ou navegar em diversas telas. 
Praticidade é primordial em um 
Software. Busque uma tela inicial 
que mostra indicadores de estoque 
dos tanques, contas a pagar/
receber, horário de pico, vendas e 
informações sobre os frentistas.



Conheça as vantagens de revender software | livesistemas.com.br

UM SISTEMA 
QUE INTEGRE 
UMA REDE DE 

POSTOS

Mais uma vez, oferecer soluções 
práticas e inteligentes vai fazer com 
que o seu cliente goste mais do 
produto que você está oferecendo e 
goste mais do seu trabalho. Escolha 
um programa que dê a liberdade de 
adicionar outras contas de postos, 
existe gerentes ou donos de postos 
que precisam administrar mais de 
um posto, então tornar a vida dele 
mais prática é um ponto que você 
tem que levar em consideração, 
afinal, gerenciar mais de um posto 
não tem que significar uma carga de 
trabalho pesada. Então, simplifique 
isso pro seu cliente. 
A partir de um único sistema será 
possível ter a visão e o controle do 
negócio.
Simplifique o processo do seu cliente 
e o ajude a economizar tempo.
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VENDA UM 
SOFTWARE QUE 
POSSUA UM APP DE 
GERENCIAMENTO 
MOBILE.

Cada dia que passa a tecnologia 
avança e tudo fica mais acessível, 
pensando por esse ponto, oferecer 
uma solução onde seu cliente 
possa ter controle da gestão e das 
informações do seu posto na palma 
da sua mão em qualquer lugar, seja em 
uma viagem de trabalho ou de férias, 
seja em um trânsito, seja no horário 

de almoço enfim, ter o controle total 
independente das circunstâncias é 
algo que agrada todo gerente ou dono 
de negócio. Então sempre opte por 
programas que tenham suas versões 
mobile. Imagine que interessante seu 
cliente ter o poder em qualquer lugar 
de mudar os preços das bombas, 
verificar o desempenho dos seus 
funcionários, verificar quantos litros 
já foi vendido… Sempre pense em 
simplificar, tudo que facilite e torne 
mais fácil a vida do seu cliente. Isso 
irá agradá-lo muito mais ele e assim 
irá facilitar a sua venda. Sempre 
procure pelo melhor e que oferece 
mais praticidade.
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OBRIGAÇÕES LEGAIS
Um outro ponto importante na escolha 
do melhor sistema é optar por um que 
ofereça as obrigações legais como 
SPED fiscal, Contribuições, SEF. DIEF e 
Nfe – Nota Fiscal Eletrônica e notas 
fiscais.

SUPORTE DEDICADO
Para finalizar, escolha um produto 
que seu produtor te ofereça suporte 
estendido aos clientes, isso na verdade, 
é facilidade pra você que revende, 
que não precisa se preocupar com 
o suporte ao cliente, ficando apenas 
responsável em fechar novos contratos 
e faturar mais. Menos preocupação 
para você! 

Conseguiu entender melhor quais 
são os principais pontos que 
devem ser observados na hora de 

escolher um software para revender 
especificamente para postos de 
combustíveis? Espero que tenha 
gostado do nosso material. 

Leia agora o que uma de nossas 
revendas pelo brasil tem a falar da 
nossa parceria.

Trabalhando desde 2012 como revenda 
Live Sistema posso afirmar nossa total 
satisfação por esses anos de parceria, 
tudo isso construído de forma sólida 
por todos que fazem a Live, temos 
crescido junto com a empresa, que tem 
nesses anos investindo em pessoal 
para suporte e produtos arrojados e de 
qualidade para atender cada dia melhor 
o nosso cliente, o resultado de tudo 
isso, é clientes satisfeitos e revenda 
motivada a crescer. Juntos vamos 
avançando em uma parceria de bons 
resultados para ambas as partes.
Junior da JSOFT nossa revenda em 
Natal
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que tem nesses anos investindo em pessoal para suporte e produtos 
arrojados e de qualidade para atender cada dia melhor o nosso cliente, o 
resultado de tudo isso, é clientes satisfeitos e revenda motivada a crescer. 
Juntos vamos avançando em uma parceria de bons resultados para ambas 
as partes.

Junior da JSOFT
Revenda em Natal



livesistemas.com.br

Caso encontre alguma dúvida em relação a 
software entra em contato com a gente pelo 

whatsapp, segue o link. Basta enviar sua 
pergunta que iremos te responder o mais 

rápido possível. Te aguardo!

http://whatsapp, segue o link

