Todo evento de sucesso tem como base uma empresa sólida
e organizada. Foi pensando nisso que a TPA Informática
desenvolveu uma ferramenta completa e funcional:
O TPA Buffet é um software de gestão de negócios voltado para
o segmento de Buffets. Permite organizar de maneira simples
e eficiente todos os processos internos, do departamento
financeiro ao checklist de um evento.

TPABuffet - Principais Funcionalidades
Módulo de Orçamento
• Cadastro de eventos e serviços;
• Cadastro de casas de eventos;
• Lançamento de produtos agrupados por itens de serviço (petiscos, Buffet, sobremesa, bebidas, materiais,
profissionais e outros);
• Cálculo de itens conforme número de convidados;
• Tabela de preços;
• Cálculo de materiais conforme serviços e produtos do orçamento;
• Degustação;
• Dois layouts de impressão personalizados –(via interna e via do cliente);
• Envio por email da via do cliente;
• Geração de contrato com o cliente e impressão com um layout personalizado;
• Lançamento de ajuste de itens do orçamento após assinatura do contrato, sem perder as informações do
orçamento original;
• Faturamento do contrato (integração com controle financeiro);
• Associação de serviços de garçons, maitres e outros profissionais;
• Checklist para execução do evento;
• Acerto final do evento integrado ao controle financeiro.

TPABuffet - Principais Funcionalidades
Módulo de Compras

Módulo de Estoque

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cadastro de fornecedores;
Pedidos de compras;
Mapa de cotação de preços (*em fase de conclusão)
Ordens de compras;
Conferencia de ordens de compra (*em fase de conclusão)
Compras (entrada com arquivos XML);

Módulo de NF-e
• Envio de NF-e;
• Envio de XML e DANFE em formado PDF;

Controle de estoque
Gerenciamento do ponto de ressuprimento
Inventário
Endereçamento
Requisições
Pedidos de suprimento

TPABuffet - Principais Funcionalidades
Módulo Financeiro

Módulo de Utilitários

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atividades financeiras
Operações financeiras
Contas correntes/caixas
Despesas
Receitas
Lançamento em contas correntes/caixas
Movimento de caixa
Ficha financeira de cliente/fornecedor
Fluxo de caixa
Resultado por centro de custo

Gerenciador de tarefas
Agenda de compromissos
Controle de atendimento (call Center)
Placar de atendimento
Controle de recepção (ligações)
Registro e agenda casa de festa
Envio de e-mail direto do sistema
Envio de mensagens para usuários do sistema
Telemarketing
Mailing/Mala direta

Módulos adicionais
Buscamos sempre as melhores alternativas para nossos clientes.
Por esse motivo, trabalhamos com os módulos adicionais, que
tornam o sistema mais personalizado e fácil de se adequar as
necessidades de cada negócio.
Conheça os módulos adicionais do TPABuffet e selecione a
melhor opção para a sua empresa.

Módulos adicionais |

Clique para navegar

Voltar para Principais Funcionalidades

MÓDULO COMERCIAL – ENCOMENDAS (DELIVERY)
•
•
•
•
•

Tabelas de preços;
Dois layouts de impressão – (via interna e via do cliente);
Envio por email;
Registro de veículo e motorista para transporte (* em desenvolvimento);
Caixa/Faturamento (integração com o controle financeiro);

MÓDULO DE CUSTOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro de insumos e matérias primas dos produtos acabados;
Atualização dos custos dos insumos e matérias primas pelo módulo de compras;
Associação das despesas indiretas ao custo do produto final;
Associação das despesas dos veículos ao custo final do produto (* controle de frota );
Associação do valor por hora dos equipamentos da produção ao custo final do produto (* produção e bens patrimoniais);
Associação do valor hora dos funcionários envolvidos na produção ao custo final do produto (* produção);
Apuração de rentabilidade por orçamentos, eventos, serviços prestados e produtos apresentados em gráficos
Curva ABC apresentada em gráficos

Todos os módulos

MÓDULO DE PRODUÇÃO + MÓDULO DE CUSTOS
• Geração de ordens de produção a partir dos contratos, ajustes de orçamentos,
degustações e encomendas; *(se tiver módulo de encomendas)
• Acompanhamento de produção;
• Geração de pedidos de suprimento e atendimento por requisições;
• Configuração de linha e de etapas de produção por produto;
• Configuração de etapas de controle de qualidade (* em fase de conclusão);
• Geração de número de lote de produção (* em desenvolvimento);
• Rastreamento do produto final (* em desenvolvimento);

MÓDULO DE SEPARAÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS
• Mapa de separação de produtos, materiais e acessórios;
• Gerenciamento por departamento
• Impressão de ficha de separação por endereçamento (* padrão)

Todos os módulos

MÓDULO DE BENS PATRIMONIAIS
• Registro de bens patrimoniais para:
          a) Utilização interna pela empresa, como computadores, mesas, cadeiras e outros;
          b) Utilização direta na produção, como fornos, geladeiras, freezers e outros;
          c) Utilização no apoio de atendimento aos eventos, como veículos, motocicletas e outros;
          d) Para fins comerciais, possibilidade de locação de bens patrimoniais integrado (* se tiver módulo de locação)
• Controle de manutenção preventiva e corretiva;
• Controle de depreciação: (* em desenvolvimento)
• Alocação a um departamento ou centro de custo;
• Histórico de movimentação entre departamentos/centros de custos;
• Histórico de manutenção;
• Utilização de Ordens de Serviço. (* se tiver módulo de Serviços)

Todos os módulos

MÓDULO DE LOCAÇÃO + MÓDULO DE SEPARAÇÃO DE MATERIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidade futura de materiais;
Locação por quantidade;
Locação por unidade (* se tiver o módulo de bens patrimoniais)
Controle de sublocação (*em desenvolvimento)
Imagem do produto com descrição detalhada
Cadastro de casas de eventos para registro de endereço de entrega
Gerenciamento de entrega e devolução de materiais;
Registro de datas de saída do evento/festa e devolução;
Diversas opções de tabela de preços;
Tabela de preço para reposição em caso de quebras;
Identificação de falta de materiais para entrega;
Identificação de fase crítica de estoque;
Cadastro de produtos por grupo de separação;
Gerenciamento das etapas de separação;
Possibilidade de venda de produtos e prestação de serviços junto com a locação
Impressão de dois modelos de pedidos, orçamentos, contratos e recibos, via empresa e via cliente (customizáveis)

Todos os módulos

MÓDULO DE ESCALA DE PROFISSIONAIS
•
•
•
•
•
•

Cadastro de profissionais vinculados a serviços e registros;
Cadastro de serviços vinculados à escala de profissionais;
Cadastro de profissionais;
Escala de profissionais para evento;
Agenda dos profissionais.
Pagamento dos profissionais integrado ao módulo financeiro

MÓDULO DE CONTROLE DE FROTA
•
•
•
•
•
•

Cadastro de veículos;
Associação como bem patrimonial;
Controle de manutenção preventiva e corretiva;
Controle de depreciação (* em desenvolvimento);
Controle de saída e retorno dos veículos;
Controle de consumo de combustível;

Todos os módulos

MÓDULO DE ORDENS DE SERVIÇOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de OS internas e externas
Controle de Técnicos/pessoas envolvidos no serviço
Acerto da OS (produto e Hora técnica de profissionais)
Integração com o módulo financeiro
Integração com o módulo de faturamento
Impressão de dois modelos de OS via cliente e via empresa (*customizáveis)
Controle de etapas/execução da OS
Controle de OS vinculadas ao contrato (*se tiver o módulo de contratos)

Todos os módulos

