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A automação Linx para Postos de 
Combustíveis e Lojas de Conveniência é a 
ferramenta perfeita para integração das 
Redes Multibandeiras. 

Por isso, ela é a solução escolhida por 
mais de 15.000 clientes em todo o Brasil.

Conheça a solução
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AUTOMAÇÃO POR DEPARTAMENTO

O EMSys oferece ferramentas que realizam a 
automação e controle dos mais importantes 
departamentos de um posto de combustível, 
restaurante ou loja de conveniência. 



TAC GAS

Para a automação de venda de 
combustível e produtos/serviços da 
pista de abastecimento. 

Projetado para otimizar o processo de 
vendas do seu negócio, garantindo alto 
nível de operacionalidade e agilidade 
ao usuário, propiciando o controle por 
turno, sendo totalmente integrado com 
o EMSys Gas Station.



TAC GAS
FUNCIONALIDADES

• Administração completa de bombas, realizando mudança de preços, 
captura de encerrantes, bloqueio/desbloqueio de bombas, preset em 
valor, abertura/fechamento e impressão de abastecimentos.

• Abertura/fechamento e impressão de abastecimento de forma 
automática.

• Controle de troca de turnos com a automação ativa.

• Integração com diversos modelos de ECF, automação de bombas e 
medidores líquidos.

• Emissão de comprovante de venda, possibilitando economia de até 
33% em bobinas.

• Integração com microterminais.

• Relatórios de itens críticos para acompanhamento de estoque.

• Comunicação com display de venda.

• Compatibilidade com terminais touchscreen.



TAC GAS ADVANCED

Módulo com funcionalidades 
extras para postos de 
combustíveis de rodovia.



• Recado para cliente, placa, usuário e operador.

• Troca de espécie com cobrança de taxas.

• Cálculo de viabilidade e troco de carta-frete.

• Cálculo de viabilidade e troco de frete eletrônico.

• Emissão de “Vale Haver” criptografado evitando fraudes.

• Geração de log das transações autorizadas pelos supervisores.

• Histórico completo de cliente online.

TAC GAS ADVANCED 
FUNCIONALIDADES

• Cálculo de cheque troco por PDV com valor pré ou pós definido.

• Recebimento de títulos pelo PDV.

• Cadastro de cliente pelo PDV.

• Negociação com o cliente.

• Emissão de “vales” para clientes.

• Pré-cadastro de clientes no momento da emissão da NF pelo PDV.



TAC RETAIL

Automação do ponto de venda 
da loja de conveniência que 
agiliza o processo de 
atendimento ao cliente. 



• Tira-teima para consulta de preço.

• Compatibilidade com leitores de código de barras, serial e telado.

• Integração com balanças de pesagem.

• Cálculo de troco.

• Compatibilidade com a maioria das impressoras fiscais.

• Controle total de cheques à vista e a prazo, integrado com o leitor 

CMC7, realizando consulta junto aos órgãos especializados.

• Limite para formas de pagamento por cliente.

• Consulta de dados do cliente, item e emitente de cheque.

• Esquema de busca otimizada de itens e clientes (através de 

descrição, código, etc.).

• Controle de fechamento de caixa/turno.

• Controle de fundo de caixa.

TAC RETAIL
FUNCIONALIDADES



TAC RETAIL
FUNCIONALIDADES

• Compatibilidade com TEF Dedicado, Discado e IP.

• Emissão de relatório de vendas por turno.

• Rodapé do cupom totalmente parametrizável.

• Controle de acesso para funções do sistema com senha 

criptografada.

• Emissão de leitura X, redução Z e leitura da memória fiscal por 

data ou reduções impressa ou arquivo magnético.

• Controle do valor das espécies em caixa, exigindo ou não do 

operador a realização de sangria.

• Realiza desconto e acréscimo por cupom, por item ou por cliente.

• Permite promoções relâmpago ou por período.

• Relatório de vendas por item ou por vendedor.

• Cadastro de cheques por emitente.

• Consulta de clientes.

• Permite a criação de “combos”.



TAC HUNGRY

Automação de ponto de 
venda de restaurante, bares 
e lanchonetes, realizando o 
controle por comanda 
garantindo agilidade no 
atendimento.



• Comunicação com sistema de catraca liberando a saída após o 
pagamento de comanda.

• Rateio do valor da conta pelo número de pessoas.

• Detalhamento para o item de venda.

• Contempla a posição das pessoas na mesa.

• Direciona e imprime comandas detalhadas.

• Gera senha para entrega de pedidos.

• Integração com microterminais.

• Integração com dispositivos móveis.

• Personalização de pedido.

• Envio de comanda para cozinha referente ao pedido realizado.

TAC HUNGRY
FUNCIONALIDADES



TAC CLIENT

Automação para controle de 
terminal de atendimento 
para troca de óleo.



• Integração com o TAC Gas.

• Integração com o TAC Retail.

• Controle de pedidos por numeração ou por placa.

• Desconto/Acréscimo.

• Compatível com o código de barras, serial e teclado.

• Integração com Inforlub (catálogo de especificações sobre óleos, fluidos e filtros 

automotivos de acordo com marca e modelo do veículo).

TAC CLIENT
FUNCIONALIDADES



ACE PS

Automação de ponto de 
venda para Autopeças 
facilitando as rotinas e 
fornecendo todas as 
informações necessárias 
para a tomada de decisões.



• Controle de acesso e de permissão para aplicação de valores.

• Impressão de nota fiscal.

• Relatórios de venda.

• Multi-host - permite o compartilhamento de um único console 
de automação entre vários PDV´s.

• Controle geral de ofertas de serviço.

• Emissão de ordem de serviço.

• Multi-usuário e multi-empresa.

• Venda de produtos.

• Venda de serviços.

• Controle de estoque.

• Impressão de cupom de produtos.

ACE PS
FUNCIONALIDADES



GESTÃO EMPRESARIAL

O EMSys realiza o controle de toda a operação de sua 
empresa. Através de seus módulos, possui rotinas 
que permitem o controle automatizado de todas as 
rotinas administrativas como Gestão Financeira, 
Comercial, Fiscal, Contábil e de Recursos Humanos.



EMSYS

Projetado com visão gerencial, o 
EMSys realiza a gestão e 
automação para postos de serviços 
sendo multi-empresa/filial e multi-
usuário, podendo ter seus módulos 
e empresas integrados em somente 
uma base, o que garante total 
consistência e otimização das 
operações realizadas.



EMSYS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Arquitetura cliente/servidor.

• Banco de dados Objeto-relacional.

• Otimização para acesso via internet (EMSys Net –

Acesso de qualquer dispositivo móvel).

• Sistema totalmente parametrizável.

• Multi-empresas, multi-filiais e multi-usuários.

• Controle de acesso por grupo, usuário e empresa.

• Geração de logs de transações.

• Envio de email e SMS com informações definidas pelo 

administrador.

• Integração total com módulo EMSys Contábil.

• Integração total com módulos Humanus (administração 

de RH, folha, ponto entre outros).

• Fábrica de Relatórios.



EMSYS 
FUNCIONALIDADES

ADMINISTRATIVO

• Controle de C/C de funcionários.

• Controle patrimonial.

• Cadastro de recados por cliente com visualização na pista.

• Protocolo de ocorrências.

GERENCIAIS

• Demonstração de resultado do exercício.

• Posição de liquidez.

• Margem de contribuição de mark-up.

• Curva ABC de itens e clientes.

• Fluxo de caixa.



EMSYS
FUNCIONALIDADES

ESTOQUE

• Planejamento de estoque.

• Posição de estoque online.

• Pedido de compra.

• Controle de estoque por almoxarifado/tanque.

• Otimização de inventário.

• Gráficos de estoque de combustível, apuração pelo saldo 
de estoque do sistema ou por medidores de líquidos.

• Controle de Mix de produtos.



EMSYS
FUNCIONALIDADES

VENDAS

• Tipo de preço por produto/cliente/empresa.

• Emissão de NF a partir de cupons.

• Visualização de vendas online.

• Flexibilidade na definição dos tipos de preços, facilitando a 

negociação e administração dos preços praticados.

• Gráfico de recebimento de combustível por horário.

• Gráfico de venda de combustível por volume.

• Gráfico de pedido de vendas.

• Controle de comissão por vendedor.

• Resumo de vendas pro turno e/ou por período.

• Demonstrativo de fechamento de caixa.

• Demonstrativo de evolução/previsão de vendas.

• Geração de nota fiscal de cupom.



EMSYS
FUNCIONALIDADES

FINANCEIRO

• Controle de despesas por centro de resultado.

• Controle/conciliação de caixa.

• Controle/conciliação de bancos.

• Contas a pagar.

• Contas a receber.

• Captação de recursos.

• Aplicações financeiras.

• Análise de crédito de clientes.

• Controle de cheques e custódia.

• Controle total dos cheques recebidos.

• Emissão e controle de cheque troco.

• Controle de Mútuo.

• Desconto de cheque.

• Adiantamento.

• Leasing.



EMSYS
FUNCIONALIDADES

TÍTULOS A RECEBER

• Fechamento por período (semanal, quinzenal, mensal).

• Bloqueio automático de clientes com títulos em atraso .

• Controle de limites por valor e/ou quantidade de cheques 

recebidos. ou títulos a receber por cliente.

• Controle de cartão de crédito e débito.

• Controle completo de cheques recebidos (a vista ou pré-pago).

• Recebimento de títulos em cheque.

• CNAB (remessa/retorno).

• Controle de Carta Frete e Frete Eletrônico.

• CTF – Controle Total de Frota.

• Geração de Boleto bancário.

• Emissão de boletos/duplicatas.



EMSYS CONTÁBIL

Módulo completo de 
contabilidade, totalmente 
integrado ao EMSys.  



EMSYS CONTÁBIL
FUNCIONALIDADES

• Integração de todos os movimentos contábeis do EMSys, tais 

como Financeiro, Fiscal, Estoque, Patrimônio e demais 

lançamentos.

• Geração do arquivo SPED ECD Contábil.

• Geração do arquivo SPED ECF Contábil.

• Lançamento partida dobrada.

• Lançamento partida simples.

• Controle de acesso.

• Fechamento de período com apuração do resultado 

automático.

• Relatórios: Balancete, Razão, Balanço, DRE, Consulta 

Lançamentos, Centro de Custo,  etc.

• Lalur.

• Tela de Conciliação.

• Plano de contas customizável para cada cliente e Plano de 

Contas referencial.



EMSYS FISCAL

Gestão e consolidação das 
informações fiscais das empresas. 
Um módulo completo para 
atender as obrigações fiscais 
junto as esferas tributárias.



EMSYS FISCAL
FUNCIONALIDADES

• Sintegra, GRF/GAM, NF Paulista (Cat 52), PAF-ECF, NF-e, NFC-

e, SAT/CF-e, NFS-e, SPED Fiscal |, ICMS/IPI, SPED PIS/COFINS, 

homologado na SEFAZ.

• Geração de livros fiscais.

• Nota fiscal eletrônica.

• Carta de correção eletrônica.

• Registro de apuração ICMS/ISS/IPI.

• Apuração de impostos.

• Registro de apuração de PIS e COFINS.

• Balancete, livro caixa, demonstrativo de resultado (DRE).

• Consultor tributário.



HUMANUS

Integra todos os procedimentos 
de RH permitindo a organização 
das atividades, processos e 
informações de forma segura e 
confiável, otimizando o tempo e 
reduzindo erros.



HUMANUS
FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES BÁSICAS

• eSocial.

• Folha de pagamento.

• Benefícios flexíveis.

• Cargos e salários.

• Orçamento e controle de pessoal.

• Medicina e segurança do trabalho.

FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

• Ponto eletrônico.

• Avaliação de desempenho.

• Recrutamento e seleção.

• Treinamento e desenvolvimento.

• Processos trabalhistas.

• Indicadores de RH.

• Portal RH.



EMSYS NET

Acesso ao banco de dados via 
internet, permitindo ao 
administrador mobilidade, 
acompanhamento online do seu 
negócio e tomada de decisões 
mesmo estando fora da empresa.



EMSYS NET
FUNCIONALIDADES

• Gerencia e monitoramento 24 horas.

• Total segurança de dados.

• Disponibilidade garantida 99%.

• Acesso através de qualquer dispositivo móvel.

• Integração de redes com resultados individuais 
e consolidados.

• Backups de alta performance diários e 
automáticos.

• Hospedagem da data center.



FIDELIDADE

Ferramenta para fidelização do 
cliente. Com o Cartão Fidelidade é 
possível acumular pontos por 
consumo e trocá-los por brindes. Com 
a fidelização do cliente, o posto passa 
a conhecer melhor seus hábitos de 
consumo e poder de compra. 



• Promoções.

• Regras de Pontuação.

• Controle de Requisições.

• Controles de Frota.

• Regras de Resgate.

• Relatórios.

FIDELIDADE
FUNCIONALIDADES



Clientes Rentabilidade Otimização Controle Gestão

Aumentar o número de 
consumidores na loja de 
conveniência ou 
restaurante.

Alavancar o ticket 
médio e a 
rentabilidade da 
operação individual ou 
da rede.

Automatizar e integrar
pista e loja de 
conveniência ou 
restaurante.

Integrar à operação com 
transportadoras, além 
do controle total do 
abastecimento de 
caminhões.

Fazer a gestão de 
postos de cidade, 
rodovia, com agilidade 
por interfaces intuitivas. 

DESAFIOS AO AUTOMATIZAR
O SEU POSTO DE COMBUSTÍVEL



Ponto de Venda Segurança Bombas Conveniência Financeiro/Fiscal

Controle seu ponto de 
venda integrando-se a 
diferentes meios de 
pagamentos, emissores 
de documentos fiscais, 
relatórios de venda e 
fechamento de caixa.    

Evite a perda de 
informações e garanta a 
segurança em todas as 
suas transações. 

Automação completa
de bombas para 
acompanhamento e 
controle do estoque de 
combustíveis, permitindo 
melhor programação de 
compra e gestão. 

Gestão rápida e 
descomplicada para a 
sua loja de conveniência 
otimizando o atendimento 
ao cliente e o processo de 
venda, além de gerir o 
estoque aumentando o 
seu controle. 

Garanta transparência no 
controle das rotinas 
financeiras e apure os 
impostos para 
cumprimento da 
legislação fiscal de 
forma rápida e precisa.

VANTAGENS AO AUTOMATIZAR
O SEU POSTO DE COMBUSTÍVEL



POSTOS
LINX 

Proposta de Valor:

• promover redução de custos operacionais e administrativos.

• uma melhor experiência de compra para o consumidor.

• um sistema simples e prático, ágil no atendimento.

+100 Franquias Linx capacitadas atendendo todo o Brasil+34% do mercado de postos utilizam soluções Linx

Capacidade em  Pesquisa e Desenvolvimento

Atendende a todo tamanho de Postos, Lojas e Complexos Postos

Homologação nas principais Distribuidoras

Presente em  todos os estados brasileiros   

+ 2600 Lojas de Conveniência com soluções LinxSoluções presentes em + 15.000 postos



PORTFOLIO
ABRANGENTE

Conciliação de Cartões
de Crédito e Débito

Analytics

Mobile

Gestor Tributário

FidelidadeSmart POS



CLIENTES
LINX POSTOS

Solução anterior CIGAM

Maior rede de postos do Brasil

Faturamento de R$1,2 bilhão

Motivação: PDV  para Rodovia 
ERP/Autosystem/integrando 116 
postos

Solução anterior: Petrus

Motivação: redução de perdas em 
conciliação de cartões (356Kr$)

Controle total da rede 
de 26 postos em 4 UF

Solução anterior RedeSoft

14 postos de rodovia

11 milhões de litros mês

Motivação: Integração 
Lojas/restaurantes e postos em 
um único software

Solução anterior: Bematech Chef

Motivação: solução restaurante, 
RH e integração todas as 
ofertas de 7 postos de rodovia 
com lojas de conveniência e 
restaurantes

Solução anterior Microsfer

Maior rede de postos cidade SP

Motivação: PDV  e ERP unificando 
toda a rede e processos /Gestão 
Centralizada



SOBRE A
LINX

VISÃO: Ser a escolha natural em 
software e serviços para o varejo

MISSÃO: Tornar o varejo mais 
rentável, competitivo e sustentável 

por meio da tecnologia 

Liderança em Tecnologia para o Varejo 

+30 anos 
Experiência em 
tecnologia para

o varejo

+45 mil
Clientes, com 98% 

de taxa de 
renovação

95% 
dos clientes de 

e-commerce 
no Brasil já foram 

impactados

+100 mil
Pontos de vendas 

ativos

70%
dos dados do 

e-commerce no 
Brasil processados 

pela Linx 

2013
Ano da abertura de 

capital na BM&F 
BOVESPA

+150
Franquias em

24 Estados e no DF

+3000
Colaboradores

40,2%
Market Share. 

Maior que soma do 
2º, 3º e 4º em ERP 

e POS no Brasil

6 países 
Presença no Brasil, 

Argentina, Chile, 
Peru, México 

e EUA

Maior e mais ampla plataforma de tecnologia para o Varejo

Lavanderias Ensino Estética e 
Saúde

Telefonia

Concessionárias Mega Loja

Moda e 
Acessórios

Food Service e 
Alimentação

Postos e 
Conveniência

Farmácias e 
Drogarias

Livrarias e 
Presentes

Perfumaria e 
Cosméticos

E-commerceSupermercados Material de 
Construção



PORTFOLIO

LINX
PAÍSES DE ATUAÇÃO: BRASIL ARGENTINA CHILE PERU MEXICO EUA

VAREJO
MAIS RENTÁVEL, 

COMPETITIVO E 
SUSTENTÁVEL

por meio da 
tecnologia



CLIENTES LINX
Presença nas maiores redes de varejo do Brasil Varejistas internacionais



CLIENTES LINX
Experiência comprovada nos mais variados segmentos e tamanhos de empresa



CLIENTES LINX
Experiência no atendimento a clientes internacionais



CONHEÇA TAMBÉM



VENDAS
3003 0400


