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Conheça a Make it
Fundade em 2009, a Make it é uma empresa focada em
desenvolver soluções para gestão empresarial no âmbito
administrativo e operacional.

Nosso diferencial está em oferecer soluções customizados de
acordo com o diagnóstico das reais necessidades de cada
cliente, além de soluções e produtos já consolidados no
mercado de fácil implantação e valor competitivo.

Constituída por profissionais com mais de 30 anos de
experiência de mercado, atuamos desde o diagnóstico da
situação, passando pela elaboração de soluções,
especificação do projeto, construção, execução e suporte.

Em parceria com fornecedores globais, como Microsoft e
Apple, utilizamos tecnologia de ponta, equalizando a
experiencia e a inovação.



Make SGI

Diferenciais

SGI
Sistema de Gestão Integrado (ERP)
A Solução MAKE SGI é um sistema de gestão integrado (ERP),
totalmente web, voltado para empresas que necessitam
controlar e realizar a gestão de seus principais processos
operacionais, administrativos e gerenciais de forma integrada e
otimizada.

O MAKE SGI é uma solução completa que possui alta aderência
a todos os processos de negócio da empresa. Nele, você conta
com uma integração completa que vai desde a ordem de
fabricação até o recebimento e faturamento.

Sistema em nuvem (cloud)
Permite melhorias e ajustes exclusivos
Integração total com a empresa
Fácil utilização ao mesmo tempo que possui regras de negócios bem  
elaboradas
Licença perpétua sem limite de usuários
Módulos complementares como GED (Gestão Eletrônica de Documentos, 
Service Desk – Para registro de Atendimentos em Geral, Mail Marketing –
Ferramenta que permite envio de e-mails para base cadastrada no Make SGI, 
entre outros



Objetivos Otim izar
Reduzir custos operacionais e de estoque
Aumentar eficiência do uso da capacidade instalada

Minimizar problemas
Diminuir o lead time de produção e entrega  
Minimizar fraudes, furtos e falhas operacionais

Aperfeiçoar
Mitigar riscos dos principais processos de negócio  
Aperfeiçoar processos, operações e transações

Automatizar
Maximizar a eficiência e transparência operacional  
Automatizar, integrar e simplificar os processos de negócios

Agilizar
Agilizar as tomadas de decisões em tempo real
Acelerar os processos logísticos, de fabricação e de serviços

Lucratividade
Fornecer aos usuários acesso ágil, com qualidade e  
confiabilidade às informações
Conduzir ao crescimento e aumentar a lucratividade



Vantagens
Rastreabilidade de processos, transações e operações (auditorias/compliance)

Eliminação de retrabalho e conferências adicionais

Redução de falhas operacionais no processo de recebimento (NFe x Pedido de Compra)  

Agilidade nas tomadas de decisão através de indicadores de gestão (dashboards)

Baixa automática de títulos (borderôs de pagamento)  

Parcelamento automático de títulos (contratos e renegociações)

Atribuição automática de atividades aos usuários (painel de tarefas)  

Histórico de negociações realizadas com fornecedores e clientes  

Integração com fontes de dados externas (bancos, sefaz, outros sistemas)

Parametrização abrangente para critérios de aprovação de pagamentos (workflow)  

Clonagem de itens para agilizar o cadastro de requisições, orçamentos e pedidos  

Utilização de leitor de cód. barras nos principais processos (produção, estoque, ...)  

Utilização de monitor Touch Screen* para os apontamentos de produção



M Ó D U L OS SGI



Características
• Importação/consulta da NFe e conciliação dos itens com pedidos de compra

• Controle de lote, fracionamentos, armazens e localização de itens

• Geração de ordens de produção e ordens de fabricação

• Apontamentos de produção e qualidade

• Criação de romaneios de expedição (venda e beneficiamento de produtos)

• Criação de contratos com títulos de pagamento e recebimento

• Criação de borderôs de títulos de pagamento e de duplicatas a descontar

• Conciliação de contas (pagar/receber) com extratos bancários

• Controle de adiantamentos financeiros a colaboradores

• Controle de certificados, laudos, inspeções e notificações de qualidade

• Painel de tarefas do usuário (agenda, atividades pendentes,avisos/alertas)

• Painel do comprador (criação/geração de requisições, orçamentos e pedidos)

• Painel de contas a pagar/receber (funcionalidades diversas relacionadas a títulos)

• Painel de gestão (gráficos/dashboards com indicadoresdiversos)



• Fluxo de caixa (gráfico edetalhado)

• Emissão, validação e envio de nota fiscal eletrônica (NFe) para SEFAZ

• Controle de ativo fixo/imobilizado

• Histórico de negociação com fornecedores e clientes

• Controle de estoque mínimo e estoque em poder de terceiros

• Fluxo eletrônico de aprovações e reprovações (workflow)

• Ficha de cliente/fornecedor (ranking, pendências financeiras,indicadores)

• Importação de documentos digitalizados (desenhos técnicos, laudos,propostas,...)

• Criação e gestão de conteúdos (políticas, procedimentos, POP’s, manuais, FAQ,...)

• Definição de permissões de acesso e criação de logs (segurança da informação)

• Criação de modelos e planos de fabricação (produção em série e sob demanda)

Características



Aviso de Tarefas

Ao efetuar login 
no sistema, uma 

tela com 
pendências e 
atividades do 
usuário será 

exibida



Financeiro

CP / CR
Fluxo de Caixa

Previsão Orçamentária 
(Budget)

Lançamento de 
Contratos e Contas 
Recorrentes para 

alimentar Fluxo Caixa
Conciliação bancária via 

extrato txt
Envio e Retorno de 

boletos



Financeiro – Fluxo Caixa

Fluxo de Caixa 
com visão 
Semanal, 

mensal, anual 
ou por período.

Controle de 
contas bancárias 

através de 
conciliação de 

extrato



Compras

Requisições = Efetuadas 
pelo colaborador com 

aprovação em workflow

Orçamentos = Permite 
versionamentos e 

junção/separação de 
requisições

Pedido =  Conversão de 
Orçmantos em Pedidos

Em todos as fases
permite anexar

documentos com 
desenhos, requisitos, 

etc



Fiscal

Importação de xml
Nfe = Permite 

entrada em estoque 
e alimenta contas a 

pagar

Recebimento de 
Material / MP com 

análise de qualidade

Emissão de NFe
(Sefaz)



Vendas

Orçamentos =
Permite

versionamentos
e anexos de

documentos de 
cliente

Transformação 
de Orçamentos 
aprovados em 

Pedidos



Produção

Criação de modelos de 
produção (lista técnica, 

processo, materiais, 
inspeções, etc)

Ordens de Produção e

Ordem de Fabricação



Produção – Template de Produção

Processos, 
Materiais e

MP 
envolvidos



Produção – Apontamento de Produção

Apontamentos 
de Produção e 

baixas em 
materiais, 

convocação de 
serviços, 

requisições de 
compras 

automáticas



Engenharia

Criação de Processos, 
Normas, unidades de 

medidas.
Estes elementos são 

utilizados no Template
e Ordem de 

Produção/Fabricação



Qualidade

Análise de 
Recebimento 

de 
Material/MP e 

Registro de 
Ocorrências de 

Não 
conformidades 

com ações e 
responsáveis



Mail Marketing

Módulo que permite o 
envio e Mail Marketing 

para clientes, 
fornecedores e 

interessados diversos.
Utiliza editor html para 
criação de mensagens e 
cadastros de contatos 

do sistema.
Pode ser utilizado para 
comunicação em geral, 

mkt e cobrança



Service Desk

Registro de Solicitações 
com controle de SLA, 

responsáveis, 
redirecionamentos, etc

Visa atender cliente 
interno e externo



GED

GED = Gestão Eletrônica de 
Documentos

Permite armazenar 
documentos em geral de 

forma digitalizada.

Pode ser associado a 
clientes/fornecedores ou de 
uso interno, como normas, 

manuais, logo, 
procedimentos, etc

Possibilita identificar local 
físico de armazenamento, 

como sala, armário, gaveta, 
pastas.



RDV e SVA

O Make SGI pode ser integrado com as soluções:

Make SVA = Sistema / App para visitação e auditoria

Make RDV = Sistema Web para gestão sobre despesas e viagens 

https://www.makeit.com.br/solucoes/make-sva
https://www.makeit.com.br/solucoes/make-rdv


Licença perpétua ou SaaS (Software como 
Serviço)

Por CNPJ;

Sem limite de usuários.

Poucas customizações necessárias:
Layout bancos; (se utilizar Cartão 
Corporativo);  Integração com ERP.

Licenciamento

SGI
Envolve baixo custo de implantação

Manutenção Mensal para Suporte.



Mais soluções

Make GEF - Gerenciamento Eletrônico de Formulários

Make PGE - Portal de Gestão Educacional  Make 

SGI - Sistema de Gestão Integrado

Make APQ - Sistema de Apontamento de Produção e 
Qualidade

Make RDV - Gestão de Despesas Corporativas

R

www.makeit.com.br

http://www.makeit.com.br/


Nossos Clientes
Conheça alguns de nossos clientes



R

www.makeit.com.br

(11) 2087.2120
(11) 2229.5683

Av. Esperança, 379 -Conj. 11  
Centro - Guarulhos / São Paulo

CONTATO@MAKEIT.COM.BR

Teremos o prazer ematendê-lo!

http://www.makeit.com.br/
mailto:CONTATO@MAKEIT.COM.BR
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