AGRONEGÓCIO

QUEM TRABALHA
COM A SENIOR
COLHE OS
MELHORES
RESULTADOS.

O agronegócio cresce a cada ano no Brasil e no mundo. E para acompanhar as
novidades no setor, evitar os desperdícios e ganhar mais produtividade, conte
com as soluções da Senior. A eficiência operacional e a automação dos processos
geram ganhos para quem trabalha na produção de grãos e sementes, gestão
da safra e contratos com os produtores. Solução para cooperativas e cerealistas
que trata desde as sementes utilizadas nas plantações até a contabilização dos
movimentos.

REDUZA CUSTOS COM:

• Segurança no recebimento e

• Gestão de créditos fiscais;
• Controle de fornecedores;
• Transparência nas negociações;
• Otimização nas entradas e
rastreabilidade;
• Planejamento do fluxo de
caixa e muito mais.

Quem trabalha de forma integrada e moderna fatura mais e melhor.

diminuição das filas para entrega de
grãos;
• Transparência com o produtor ao
acompanhar as entregas e fazer o
controle do estoque depositado;
• Administração de depósito dos
grãos de café;
• Controle de resultados por safra;
• Flexibilidade do sistema de acordo com seu negócio;
• Integrado com a gestão comercial,
financeira, contábil e exigências
legais;
• Relatórios e análises estatísticas
com BI e mobile;

A Senior oferece condições de
pagamento facilitadas via BNDES
ou Santander Financiamentos.
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• Projeto integrado para cooperativas.

TENHA A GESTÃO
COMPLETA PARA:
• O CAMPO;
• GRÃOS;
• RH;
• LOGÍSTICA.

AGROPALMA
“A solução trouxe segurança à empresa. Todo usuário possui uma senha de acesso. Controlamos tudo o que é feito e mapeamos os custos.”
COTRIROSA
“A solução permite fazer a análise econômica e financeira em tempo real.”
CONDOR
“O sistema é versátil e com banco de dados confiável e consistente. As rotinas
financeiras, comerciais, contábeis e de pessoas são interligadas, centralizando
as informações das unidades na matriz ia sistemas.”
COPAGRIL
“Além do custo-benefício, os softwares trazem bons resultados no que tange a
controles de recebimento, armazenamento, comercialização, tributação e gestão
financeira.”
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1. SAFRA :

• Controle de propriedade;
• Controle de produtividade;
• Integração entre controle de safra e contrato com produtores;
• Rastreabilidade dos grãos.
Tenha a solução completa para as questões
do campo e de planejamento da sua safra.

2. CONTRATO:

• Realiza a gestão de contratos de múltiplos produtores;
• Pré-definição de preços e quantidades;
• Organização de recebimentos e pagamento de contratos prioritários;
• Contrato vinculado.

3. BALANÇA/ROMANEIO:

• Segurança nas pesagens;
• Captura automática dos pesos;
• Vincula recebimentos aos contratos de compra dos produtores;
• Controle de subproduto;
• Controle de transgenia;
• Automação do processo de recuperação de ICMS;
• Pagamento de royalties.

4. FIXAÇÃO DE PREÇO (ACERTO DE CONTAS):

• Garante os valores a pagar de acordo com o contrato e a cotação do dia/hora;
• Fornece informações para negociação de preço;
• Apura o balanço das movimentações para acerto de contas;
• Controle das taxas e descontos;
• Controle de bonificação de acordo com a entrega;
• Compras com depósito controlado;
• Extrato do produtor em tempo real.

5. COOPERADO:

• Controle do crédito do cooperado;
• Gestão da cota capital;
• Transferências entre produtores com filiais diferentes;
• Bloqueio de produto;
• Ato cooperativo e seu adequado tratamento tributário;
• Distribuição de sobras e perdas;
• Cálculo do Imposto de Renda.
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