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A VERTICAL DE POSTOS

PROPOSTA DE VALOR

Fornecer soluções de automação para o setor de Postos 
de Combustíveis que promovam redução de custos 
operacionais e administrativos, com um sistema simples 
e prático, que proporcione uma melhor experiência de 
compra para o consumidor no complexo Posto/Loja.

DIFERENCIAIS

        Soluções presentes em + 15.000 postos.

        + 34% do mercado de postos utilizam as soluções da Linx.

        Presente em todos os estados brasileiros.

        Homologação nas principais Distribuidoras de Combustíveis.

        + 2.600 Lojas de Conveniências contam com as soluções Linx.

        + 100 franqueados Linx capacitados atendendo em todo o Brasil.

        Atendimento a todo tamanho de Postos, Lojas e Complexos de Postos.

        Capacidade em Pesquisa em desenvolvimento. 
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CLIENTES RENTABILIDADE OTIMIZAÇÃO CONTROLE GESTÃO

Aumentar o número de 
consumidores na pista, 
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 UM POSTO DE COMBUSTÍVEL

VANTAGENS AO AUTOMATIZAR UM 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.
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O AutoSystem oferece ferramentas que realizam a automação e controle dos mais importantes 
departamentos de um posto de combustível, restaurante ou loja de conveniência. O sistema dispõe 
de ferramentas que se encaixam na necessidade de cada setor de um posto de combustível, desde 
o escritório, auxiliando o administrador na tomada de decisões, até o relacionamento com o cliente, 
disponibilizando informações on-line que visam a fidelização do cliente. O controle completo de pista, 
lojas de conveniência e troca de óleo é realizado de maneira simples e coesa, sendo de rápido aprendizado 
e facilmente ao estilo de funcionamento do posto, seja ele com perfil de cidade ou estrada.

FICHA TÉCNICA

Nome: Linx Postos AutoSystem 

PDV robusto 

Controle de toda a operação do 
seu posto ou sua rede.

Segurança em todas as 
transações

Redes de grande e médio porte

Postos Ipiranga e Raízen

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - AUTOSYSTEM
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Mais agilidade e segurança ao processo de venda com a Integração com 
equipamentos de identificação de clientes e frentistas.
Controle de produtividade, comissionamento, fechamento e conferência de 
caixa por frentista. Identificação do frentista em todos os abastecimentos.

Controle para o frotista. A utilização de cartões ou chaveiros de 
identificação de veículos ou funcionários, garante o consumo somente por 
pessoas ou veículos autorizados. Gestão pelo próprio frotista ou através 
do AutoSystem Web.

Regras de preço diferenciado e 
reajuste programado de preços.

KM de Vantagens, recarga de celular 
integrados ao PDV.

Identificação de clientes e frentistas 
na bomba de combustível (RFID).

Integração com balança, comanda 
eletrônica e catracas.

NFC-e, MF-e, SAT, NF-e e TEF  
integrados.

Atende as legislações vigentes 
(PAF-ECF).

Troca de turno com automação ativa.

Comanda Mobile: atende com 
dispositivos móveis.

PDV Mobile: venda na pista com 
dispositivo móvel, integrado ao TEF e 
com emissão de documento fiscal.

Mobile: gestão do posto na palma da 
mão, controle de estoque, medição 
em tempo real, reajuste de preços e 
relatórios diversos.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

LOJA E PISTA

CAIXA

MOBILE

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - AUTOSYSTEM



8

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - AUTOSYSTEM

Lançamento facilitado de entrada de NF através da SEFAZ.

Inventário com controle de perdas e sobras.

Medição de tanques programada.

Integração com coletor de dados..

ESTOQUE

Geração de arquivos fiscais.

Imendes: validação fiscal do cadastro 
de produtos.

DRE, balancete e livro caixa.

Livros de entradas/saídas e 
apuração de ICMS, PIS e COFINS.

Cobrança bancária integrada.

Controle de caixa administrativo, 
bancos e saldos.

Conciliação bancária e de cartões.

Controle de Contas e Pagar.

FISCAL

GESTÃO
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CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - AUTOSYSTEM

MÓDULOS ADICIONAIS AUTOSYSTEM

BIOMETRIA

Autenticação de funcionários e clientes através de dispositivos biométricos.

Serviço que integra o medidor de tanques 
ao sistema, permitindo a medição 
automática em horário programado.

MEDIDOR DE TANQUES

Identificação de frentista no PDV em cada 
abastecimento, permitindo controle de 
produtividade.

RFID

Emissão e transmissão do LMC de 
forma eletrônica.

LMC-e

Sistema para operação em estações de 
troca de óleo, emitindo ordens de serviço 
para pagamento no PDV da loja ou pista.

TROCA DE ÓLEO
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Gestão do posto através do smartphone.

MOBILE

Realiza a conciliação das transações 
bancárias através de extratos.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - AUTOSYSTEM

Integração com módulo Inforlub (Troca de Óleo).

INFORLUB

CONCILIADOR DE CARTÕES LINX

Serviço para conciliar as transações de credito e 
débito, através de webservice, sem a necessidade 
de extratos.

Gestão da frota pelo cliente através 
da web, com impressão de fatura e 
boletos.

WEB

Sistema de gerenciamento de pedidos, 
com emissão do pedido e sugestão de 
compras com base no histórico.

COMPRAS
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CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - AUTOSYSTEM

Emissão da Nota Fiscal de Serviço 
eletrônica com impressão de RPS e 
integrado a maioria das prefeituras.

NFS-e

Permite integrar ao sistema as catracas para 
gerenciamento de comandas e liberar ou bloquear 
a saída do estabelecimento.

INTEGRAÇÃO DE CATRACAS

Sistema de fidelização do cliente, permitindo 
identificação através de cartão e resgate de 
produtos ou vales.

FIDELIDADE

Permite a integração de pagamentos 
eletrônicos com a instituição financeira.

PAGAMENTO A FORNECEDOR

Serviço de mensageria entre Linx e SEFAZ 
em substituição ao ECF.

NFC-e/SAT

Geração dos arquivos do Sped Fiscal.

SPED FISCAL
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Migração da estrutura do SGBD para a plataforma 
Postgres, com maior segurança, diminuindo os 
riscos de perder os dados.

MIGRAÇÃO DE DADOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - AUTOSYSTEM

Geração dos arquivos do Sped PIS COFINS.

SPED PIS E COFINS

Básica

Serviço que permite a operação do 
estabelecimento com comandas 
eletrônicas, terminais de apontamento.

Serviço que permite a operação do 
estabelecimento com comandas 
eletrônicas, terminais de apontamento e 
catracas de acesso.

COMANDA ELETRÔNICA

Completa

Uso de dispositivo móvel para 
atendimento e apontamento de itens 
na comanda eletrônica, gerando pedido 
diretamente na cozinha.

COMANDA MOBILE

Transações de recarga de celular através do webservice ou TEF integrados diretamente no PDV.

RECARGA DE CELULAR
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Projetado com visão gerencial, o Linx Postos ERP 
(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.

FICHA TÉCNICA

Nome: Linx Postos ERP (EMSys)

ERP robusto 

Controle de toda a operação do 
seu posto ou sua rede.

Segurança em todas as 
transações

Possibilidade de base hospedada 
em nuvem pública

Para operações de grande porte

Postos e bandeira Raízen
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Mudança de preços.

Captura de encerrantes.

Bloqueio e desbloqueio de bombas.

Preset de valor, abertura, fechamento 

e impressão de abastecimentos.

Gestão de atendimento e cartas-frete.

Compatibilidade com terminais touch screen.

Integração com TEF dedicado.

Integração com NFC e SAT.

Controle de troca de turnos com a automação ativa.

Previsão de compra com base histórica de venda.

Apuração do inventário: configuração de 

estoque mínimo e máximo. 

Entrada de nota via XML.

Relatórios de inventário com status antes e 

depois da contagem.

PISTA

CAIXA
MOBILE

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - EMSys
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Módulos integrados: fiscal / contábil / TR / TRR / Mobile.

Cartão fidelidade / recarga de celular / Ativo patrimonial.

Histórico de trocas disponível em toda a rede de postos.

Disponibilização de orçamento no ponto de venda para 

emissão de cupom fiscal.

MÓDULOS TROCA DE ÓLEO

Demonstração de resultado do exercício.

Posição de liquidez.

Margem de contribuição e mark-up.

Curva ABC de itens e clientes

Fluxo de caixa. 

GESTÃO
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MÓDULOS ADICIONAIS LINX POSTOS EMSys

Serviço de mensageria entre Linx e SEFAZ em substituição 
ao ECF.

NFC-e/SAT

CONCILIADOR DE CARTÕES LINX

Serviço para conciliar as transações de credito e débito, através de webservice, sem a 
necessidade de extratos.

Aplicativo para capturar informações do TAC 
e integrá-las a base do EMSys, para uso do 
Mobile. A base deve ser hospedada.

IMPLANTAÇÃO DE PDV ONLINE

Integração com módulo Inforlub (Troca de Óleo).

INFORLUB
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Módulo de Gestão para Transportadoras 
Retalhistas.

Gestão do posto através do smartphone.Módulo de Gestão para Transportadoras.

MÓDULO TRR

MOBILEMÓDULO TR

A Conciliação Bancária realiza a 
conciliação de forma automática 
através do arquivo de extrato 
bancário diário.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - EMSys

Módulo de gestão e controle patrimonial.

PATRIMONIAL

Atividade executada no EMSys, no intuito de 
encerrar empresa em andamento e iniciar 
nova empresa no sistema.

TROCA DE CNPJ



CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - EMSys

18

Permite enviar um arquivo com os títulos 
a receber para Serasa e a mesma envia 
um retorno da situação desses títulos para 
realizar a conciliação.

Transações de recarga de celular através do 
webservice ou TEF integrados diretamente no 
PDV.

Permite integrar ao sistema as catracas 
para gerenciamento de comandas e liberar 
ou bloquear a saída do estabelecimento.

RECIPROCIDADE SERASA

RECARGA DE CELULAR

INTEGRAÇÃO DE CATRACAS

Migração da estrutura do SGBD para 
a plataforma Postgres, com maior 
segurança, diminuindo os riscos de 
perder os dados.

MIGRAÇÃO DE BANCO

É uma ferramenta de fidelização do cliente, 
que possui vantagens concebidas, como o 
acúmulo de pontos e a consequente troca 
por brindes ou descontos.

CARTÃO FIDELIDADE
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O Postofácil é uma solução ágil e completa que integra todas as áreas de negócio da empresa, dos menores 
Postos de Combustíveis até as importantes redes do Brasil, permitindo a gestão do Posto ou rede, através 
de diversos módulos que permite a realização de controles financeiros, faturamento, relacionamento com 
cliente, compras, estoque, fiscal, legislação e gerencial.

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - POSTOFÁCIL

FICHA TÉCNICA

Nome: Linx Postos Postofácil

Velocidade na tomada de 
decisões

Controle de toda a operação do 
seu posto ou sua rede.

Segurança em todas as 
transações.

Postos individuais e Redes 
pequenas com bandeira Branca.
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Integração com medidores de tanques e concentradores de bombas.

Integrado a todos os cartões de créditos.

Fidelidade (vale brinde e outros).

100% aderente a postos de rodovias.

Composição de kits e produtos de fabricação própria.

Integração com todos os cartões de créditos. 

Pré-conta / Ficha / Comanda eletrônica.

Ficha com código de barras / micro terminais.

Lançamento facilitado de entrada de Notas Fiscais 

através da SEFAZ.

Medição de tanques integrada com medidores.

Inventário com controle de perdas e sobras.

Integração com coletor de dados.

CAIXA PISTA

CAIXA CONVENIÊNCIA

ESTOQUE

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - POSTOFÁCIL
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Regras de preço diferenciado e reajuste programado de preço.

Controle de limite de crédito e frota.

Identificação de clientes e frentistas na bomba de combustível (RFID).

Gerenciamento de notas de entrada automática com 

manifestação do destinatário.

Controle de caixa administrativo, bancos e saldos.

Conciliação bancária e de cartões. 

Controle de Contas e Pagar.

Geração de arquivos fiscais. 

DRE, balancete e livro caixa.

Livro de LMC com layout customizável.

Integração com programas fiscais de contabilidade.

RETAGUARDA

GESTÃO 

FISCAL

21
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Serviço que integra o medidor de tanques 
ao sistema, permitindo a medição 
automática em horário programado.

Serviço que integra o concentrador 
de bombas ao sistema, permitindo 
o recebimento automático dos 
abastecimentos.

Instalação de um Caixa Adicional para atendimento.

MEDIDOR DE TANQUES

AUTOMAÇÃO DE BOMBAS

PDV ADICIONAL

MÓDULOS ADICIONAIS LINX POSTOS POSTOFÁCIL

Instalação e configuração do equipamento Identfid.

IDENTIFID AUTOMAÇÃO
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Integração com sistema de TEF.

TEF

Sistema para controle de fichas, este ponto 
de atendimento faz o gerenciamento de 
comandas eletrônicas.

PONTOS DE ATENDIMENTO

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - POSTOFÁCIL

Realizar passagem de cabos para instalação de automação de bombas.

CABEAMENTO DE BOMBAS

Realizar a lacração das bombas seguindo o roteiro estipulado pelo órgão regulamentador.

LACRAÇÃO DE BOMBAS

Serviço de mensageria entre Linx e SEFAZ em 
substituição ao ECF.

NFC-e/SAT

Verificar configurações e orientar 
tipos de NF-e, acompanhar emissões e 
monitoramento.

NF-e

Emissão da Nota Fiscal de serviço 
eletrônica com impressão de RPS, e 
integrado a maioria das prefeituras.

NFS-e
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Geração dos arquivos do SPED Fiscal.

SPED FISCAL

Módulo para emissão do cupom fiscal 
eletrônico.

CF-e

Solução para Postos Garagistas que permite emissão de requisição para controle de abastecimentos de frota própria.

SOLUÇÃO GARAGISTA

CENTRAL FÁCIL

Módulo Web que permite o cliente 
controlar placas da sua frota, visualizar 
faturas e bloquear veículos.
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O Linx Postos Seller foi concebido para facilitar o dia-a-dia do seu negócio, rede de postos e lojas de conveniência. 

Trata-se de uma solução que traz o melhor da tecnologia aliada às melhores práticas de negócios em postos 

de serviços e conveniências.

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - SELLER

FICHA TÉCNICA

Nome: Linx Postos Seller

Aumento da produtividade das 
operações

Segurança em todas as 
transações.

Redes pequenas e médias com 
bandeira BR     
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Pré-venda.

Atendimento ao cliente e forma personalizada.

Desconto e comissionamento.

Gerenciamento através do smartphone ou tablete.

Permite visualizar o estoque de toda a rede.

Cadastro de produtos centralizado com ficha. 

Consulta de resultados online. 

Integração das informações da rede.

Dashboard de indicadores ao entrar no sistema.

Ticket Médio.

Controles fiscais..

Integração com balança, integração com TEF 

dedicado, NFC-e e SAT integrados.

PDV integrado ao estoque, com consulta e 

atualização automática.

Diferentes opções de venda: caixa e comanda.

ATENDIMENTO

MOBILIDADE

GESTÃO

CAIXA
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Cadastro de produtos centralizado.

Previsão de compra com base histórica de venda.

Apuração do inventário/configuração de estoque 

mínimo e máximo. 

Entrada de nota via XML.

Análise e controle de CMV.

Contas a pagar.

Contas a receber.

Conciliação de cartões, controle por vencimento 

e taxas.

Tesouraria: relatórios de movimentação 

financeira.

ESTOQUE

FINANCEIRO

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - SELLER
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MÓDULOS ADICIONAIS LINX POSTOS SELLER

Orientar cadastro de impostos PIS, COFINS e 
CFOPs, informados pelo contador.
Verificar cadastro de Produtos – Alíquotas.
Verificar lançamento das Notas Fiscais.

Instalação e Configuração – Módulos / Periféricos.
Verificar CFOP de Operação. Apresentação da 
NFC-e – MID-e Relatórios de baixa XML.

Verificar configurações e orientar tipos de NF-e.
Acompanhar emissões e monitoramento.

Serviço de mensageria entre Linx e SEFAZ em 
substituição ao ECF.

Sistema de comunicação com as administradoras 
de cartão, totalmente integrado ao software.

SPED FISCAL

NFC-e/SAT

NF-e

SPED FISCAL + NF-e

TEF



PRODUTOS
COMPLEMENTARES
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PLATAFORMA FISCAL

NF-e
Emita Notas Fiscais 

Eletrônicas (Modelo 55)

NFC-e
Emita Notas Fiscais 

Eletrônicas (Modelo 55)

SOLUÇÃO RESPONSÁVEL PELA MEDIAÇÃO E INFRAESTRUTURA FISCAL DA SUA 
EMPRESA.  

Integrada ao AutoSystem permite a comunicação com a Secretaria da Fazenda dos 
Estados para emissão de notas, facilitando as rotinas da sua empresa e centralizando suas 
informações em um só lugar (guarda, transmissão de notas, retransmissão contingencial 
e monitoramento da operação fisco).

SOLIDÁRIA FISCAL
Automação comercial e a emissão de notas fiscais eletrônicas parametrizadas de 
acordo com as legislações fiscais dos diferentes Estados da Federação.

ATUALIZADOS SEMPRE DE ACORDO COM AS OBRIGATORIEDADES
Monitoramos e alinhados com a SEFAZ.

PREPARADO PARA NF-E 4.0
A NF-e 4.0 foi liberada para todo o Brasil e a partir de 02 de Agosto a versão 3.10 
deixará de funcionar.

CERTIFICADO DIGITAL 
Segurança das transações da sua empresa. 
O certificado têm validade jurídica e são necessários para a comunicação com os 
sistemas da Sefaz.

MELHOR DO QUE EMISSORES GRATUITOS
Sem Limitações para emissão de grande volume de notas.

ARMAZENAMENTO
Seus dados em segurança sempre, reduzindo custos de armazenagem e impressão 
de documentos fiscais.

VANTAGENS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Cadastro de Terceiros

Cadastro de Certificados

Cadastro de CSC - Código de Segurança do Contribuinte

Cadastro de Usuários

Cadastro Assinatura SAT

Consulta NFC-e

Inutilização NFC-e

Consulta NF-e

Inutilização NF-e

Download XML’s

Consulta Agendador de Download

CADASTRO

CONSULTA NFC-e e NF-e

MOVIMENTAÇÕES

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS -MID-e
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SOLUÇÃO COMPLETA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

O Linx Tef é a solução de comunicação com as administradoras de cartões integrada com os sistemas de automação comercial da Linx e com as 

principais Redes Adquirentes. A nossa solução contempla o fornecimento do Software de TEF, VPN de Comunicação com as redes adquirentes e 

hospedagem nos melhores Data Centers do Brasil.

BENEFÍCIOS DO LINX TEF

 Único Leitor de Cartão para aceitar todas as bandeiras, reduzindo custos de aluguel com máquinas de POS.

 Garantia da aplicação das taxas negociadas com as administradoras de cartão de crédito.

 Consultas em tempo real de todas as transações de débito e crédito realizadas por meio de portal WEB online.

 Os dados das vendas com cartão ficam registrados automaticamente no sistema, eliminando a possibilidade de erro humano e fraudes.

 Realização simultânea de vendas com cartão em mais de uma caixa e com melhor performance: transações realizadas em 3 segundos.

 Serviços complementares como recarga de celular, consulta de cheques e consulta de créditos.

EXCLUSIVIDADE LINX

VPN integrada com modelo de reconexão automática garantindo maior estabilidade.

PRÉ-REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

 Computador com Sistema Operacional Windows.

 Link de Internet, Números Lógicos, PIN PAD, Impressora Fiscal ou Não Fiscal.

 Verificar se a automação é homologada com o DTEF ou se o Sistema de PDV possui interface para TEF Discado e/ou funciona com e Pay&GO.

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - LINX TEF
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PARA POSTOS E CONVENIÊNCIAS

Exclusivo TEF + 

Adquirência: Exclusivo adquirência REDE (cliente tem que aceitar o roteamento do Posto para REDE para funcionamento do POS DTEF).

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO LINX POS TEF:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
O sistema permite inserir o CPF ou CNPJ do cliente que pode 
ser utilizado para emissão de nota fiscal eletrônica, cadastro em 
programas de fidelidade, e aplicação de preços diferenciados se 
houver algum programa de benefício cadastrado para o CPF/ CNPJ.

SELEÇÃO DO ABASTECIMENTO
O sistema retorna ao POS uma lista com os abastecimentos 
para que o frentista selecione a opção relacionada à transação. 

IDENTIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
O POS apresenta de forma simples a seleção das formas de 
pagamento: Dinheiro, Crédito, Débito e Voucher, possibilitando 
inserir mais de uma forma de pagamento na mesma transação.

CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO 
Todos os pagamentos recebidos são enviados pelo POS ao PDV de 
forma integrada e em tempo real. Possibilitando mais segurança 
e controle nas transações.

POLÍTICAS DE PREÇO
Aplicação das regras de preços de acordo com a estratégia do seu 
Postos de Combustível, com total integração entre adquirente e as 
bandeiras de cartões, garantindo a assertividade no recebimento 
de pagamentos com políticas diferenciadas.

GERAÇÃO E IMPRESSÃO DO DOCUMENTO FISCAL
A Impressão do cupom fiscal é realizada pelo próprio POS, 
possibilitando a realização do ciclo completo da transação em um 
único equipamento.

CONEXÃO WI-FI + 3G
A combinação entre o chip 3G e a possibilidade de conexão por 
Wi-Fi faz do POS TEF a melhor escolha para quem quer estar 
sempre conectado com as suas vendas.

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - LINX POS TEF



33

BENEFÍCIOS

O Linx POS TEF é a solução ideal para POSTOS DE COMBUSTÍVEL que buscam:

    Ofertar as principais bandeiras de cartões de crédito e débito do mercado.
 
         Mobilidade no recebimento de vendas.

         Terminal totalmente integrado com todo o sistema comercial do posto de combustível.

         Estar integrado com o sistema de PDV da Linx.

         Estar integrado com o Conciliador de Cartões Linx.

         Realizar transações à distância através das tecnologias Wi-Fi e 3G.

         Gerenciar suas soluções de pagamentos eletrônicos de forma centralizada e unificada.

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - LINX POS TEF
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CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - LINX CONCILIADOR DE CARTÕES

CONTROLE E CONCILIE SUAS VENDAS SEM COMPLICAÇÃO

VOCÊ SABIA: ESTIMA-SE QUE A CADA 100 MIL TRANSAÇÕES DE CARTÕES, CERCA DE 500 NÃO SÃO 
PROCESSADAS OU SÃO PROCESSADAS COM A TAXA INCORRETA. QUEM PAGA POR ISSO? VOCÊ!

TODAS AS SUAS TRANSAÇÕES DE CARTÕES EM UMA ÚNICA SOLUÇÃO!

O Conciliador de Cartões Linx garante a você mais segurança e agilidade ao seu negócio ajudando a 
comparar as transações de cartões de crédito e débito com os registros do sistema. 

Totalmente integrado a automação Linx e disponível para os clientes que já possuem o solução Linx TEF, 
permite checar possíveis diferenças entre as baixas no sistema e a operadora, visualizar pendências e 
comparar as taxas aplicadas.

Utilizar Linx TEF.

Informar: Redes adquirentes com o Número lógico e/ou Código de Estabelecimento / Bandeiras utilizadas.

PRÉ-REQUISITOS
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Processamento 
automático de 
extrato das redes 
autorizadoras.

Conciliação 
automática, com 
apresentação de 
divergências.

Geração de 
planilhas no 
formato Excel com 
gráficos. 

Interface web 
para visualização, 
pesquisa e análise 
de transações.

Visualizações 
de transações 
realizadas no POS.  

Identificação de 
transações não 
pagas pelas redes 
adquirentes.

Possibilidade de 
integração via 
Webservice com o 
Sistema de Vendas.

Previsão e valores 
de Recebimentos 
e status do 
pagamento das 
parcelas.

Relatórios Gerenciais 
(Volume de venda 
por Rede/Bandeira, 
crédito/débito, total 
de transações).

Visualizações de 
taxas cobradas 
pelas redes 
adquirentes. 
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TECNOLOGIA A FAVOR DA GESTÃO E RENTABILIDADE BENEFÍCIOS DO CONCILIADOR DE CARTÕES LINX 
PARA O SEU NEGÓCIO

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS AO ADOTAR A SOLUÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE 
CARTÕES LINX.

AUTOMATIZAÇÃO PRODUTIVIDADE

CONTROLE CUSTOS

Reduza a margem de erro, 
otimize o tempo gasto na 
auditoria das vendas e 
recebimentos e garanta 
uma melhor gestão sobre 
o seu faturamento. Torne 
seu processo mais ágil e 
confiável.

Você não precisa acessar os 
sites das administradoras 
de cartões separadamente, 
nem consultar vários 
domicílios bancários. O 
Conciliador Linx organiza 
todas as informações 
automaticamente.

Redução de custos 
operacionais por meio da 
Conciliação automática e 
centralizada das vendas 
com cartões.

TENHA O CONTROLE E EVITE PREJUÍZOS 
Evitar erros/divergências nos valores pagos pelas redes adquirentes é o 
principal objetivo do conciliador. Com o Conciliador de Cartões Linx você terá 
gestão completa das vendas com cartões, controle de taxas administrativas, 
cancelamentos e chargebacks. 

PRODUTIVIDADE
Automatizar o processo de conciliação manual evita a possibilidade de erros 
durante a apuração economizando tempo, aumentando a produtividade e 
assertividade do time dedicado para essa atividade.   

NEGOCIAÇÃO: EM BUSCA DO MENOR CUSTO
O conciliador, além de agilizar o dia a dia na conferência das vendas em 
cartões, também auxilia no confronto das taxas cobradas pelas operadoras, 
possibilitando assim a negociação de taxas mais baixas, como por exemplo, na 
antecipação de recebíveis.

GESTÃO: PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Outro benefício oferecido pelo sistema de conciliador de cartões Linx é a 
possibilidade de um planejamento financeiro, através de relatórios diários 
é possível fazer o fluxo de caixa com os recebimentos futuros e a gestão 
completa de vendas parceladas.  

PERDAS OCULTAS
A falta de visibilidade podem impactar o controle financeiro do seu negócio. 
Tenha relatórios completos com as informações de perdas decorrentes de 
fraudes e chargebacks. 

CONTROLE DO TEF E POS
O conciliador realiza conferências das vendas efetuadas tanto pelo TEF quanto 
pelo POS. Para clientes Linx, o controle do Linx TEF com o conciliador de 
cartões acontece de forma totalmente automatizada, por isso, recomendamos 
sempre utilizar a nossa solução.

Saiba se o seu 
estabelecimento está 
recebendo o que deveria 
das administradoras de 
cartões, controle taxas de 
administração, vendas 
duplicadas, cancelamentos, 
chargebacks.
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.
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A SOLUÇÃO DE ADQUIRÊNCIA LINX

Um serviço integrado e eficiente que facilita as vendas dos lojistas com cartões de crédito ou débito e ainda antecipa os recebíveis.

COMO FUNCIONA:

.



CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - GESTOR TRIBUTÁRIO

39

SOLUÇÃO

Solução fiscal de monitoramento e atualização automatizada das classificações tributárias de itens (Produtos). 

Realiza integrações diariamente, atualizações cadastrais e configurações fiscais em conformidade com a legislação vigente.

MUITO MAIS QUE UMA MÁQUINA

DIFERENCIAIS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Solução totalmente cloud.

Totalmente Integrado com Linx Postos Autosystem.

Solução fiscal especializada no varejo brasileiro.

Escopo de atuação fiscal nos 27 estados.

Seguro de responsabilidade civil.

Agilidade nos cadastros de configurações tributárias.

Controle das aprovações recomendadas.

Todas as informações fiscais geradas internamente.

Um time com mais de 50 profissionais especialistas em classificação tributária de itens.

Acompanhamento em tempo integral das alterações  na legislação.

Processos de classificação bem elaborados e auditados a fim de evitar erros. 

CAIXA

ESCOPOGESTÃO E SEGURANÇA
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CAMPOS RETORNÁVEIS

DETALHAMENTO DO PRODUTO
NCM 

CEST 

CST IPI

Alíquota IPI

CST PIS COFINS Entrada

CST PIS COFINS Saída

Cód. Nat. Receita Isenta PIS

Cód. Nat. Receita Isenta COFINS

Alíquota ICMS próprio

Totalizador Impressora Fiscal (ECF/PDV)

Produto Isento

% red. base do cálculo ICMS

% IVA/MVA ICMS ST

Valor Pauta ICMS ST

% Redução base do cálculo ICMS ST

CST ICMS Saída

CST ICMStrada

DADOS ATUALIZADOS

40
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CONTADOR, MODERNIZE SEUS PROCESSOS OPERACIONAIS COM O LINX POSTO EMSYS CONTÁBIL

Controle os números do seu cliente, simplificando todas as etapas, desde a comunicação com o governo até a análise dos resultados de sua 
empresa.

O EMSys Contábil é a plataforma que conecta o escritório de contabilidade ao segmento de postos, ajude seus cliente a organizar e controlar os 
negócios de uma forma simples e integrada. Escritório de contabilidade ganham tempo e informações para dedicar ao sucesso de seus cliente.

Deixe seu escritório de contabilidade e torne-se uma empresa de contabilidade, com informações integradas e rápidas, com o EMSys Contábil 
tenha redução do trabalho operacional e dedique maior tempo para o serviço de consultaria a seus clientes.

GESTÃO COMPLETA NA ÁREA CONTÁBIL PARA O CRESCIMENTO E O SUCESSO DO SEU CLIENTE

Na gestão empresarial a contabilidade não deve mais ser encarada 
apenas como uma ferramenta para cumprir a legislação. Os seus dados 
contábeis podem fazer toda a diferença para solução de problemas e 
na tomada de decisões, disponibilizando informações gerenciais de 
grande importância para o negócio dos seus clientes. 

Considerando esta realidade, o EMSys Contábil disponibiliza ferramentas 
que trazem mais agilidade na rotina de lançamentos, oferecendo 
múltiplos recursos para maior produtividade e melhor resultado 
gerencial.

Totalmente integrado ao AutoSystem, permite a gravação de 
lançamentos contábeis recebendo dados lançados dos módulos 
financeiro, fiscal, estoque e compras, rh, etc.
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CONTABILIDADE EFICIENTE

CONHEÇA AS FUNCIONALIDADES QUE VÃO TRANSFORMAR E AGILIZAR AS ROTINAS CONTÁBEIS DOS SEUS CLIENTES

SPED ECF
Interligue os dados contábeis e 

fiscais que se referem à apuração 

do Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

agilizando o processo de acesso do 

Fisco e tornando mais eficiente o 

processo de fiscalização através do 

cruzamento de dados digital.

SPED ECD
Parte integrante do SPED a 

Escrituração Contábil Digital surgiu 

para substituir a escrituração que 

antes era realizada em papel. Para 

a versão digital, ela compreende a 

transmissão dos seguintes livros:

•  Livro Diário.

•  Livro Razão.

•  Livro Balancetes Diários, 

Balanços e fichas de lançamento 

comprobatórias dos assentamentos 

neles transcritos.

BALANCETES 
ANALÍTICO E SINTÉTICO
Gere relatórios de demonstrativo 

contábil reunindo todas as contas 

em movimento da sua empresa 

e seus respectivos saldos.

EMISSÃO DE BALANÇO 
PATRIMONIAL
Interligue os dados contábeis e 

fiscais que se referem à apuração 

do Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

agilizando o processo de acesso do 

Fisco e tornando mais eficiente o 

processo de fiscalização através do 

cruzamento de dados digital.

DEMONSTRAÇÃO 
DE RESULTADO DE 
EXERCÍCIO - DRE
Parte integrante do SPED a 

Escrituração Contábil Digital 

surgiu para substituir a 

escrituração que antes era 

realizada em papel. Para a 

versão digital, ela compreende a 

transmissão dos seguintes livros:

•  Livro Diário.

•  Livro Razão.

•  Livro Balancetes Diários, 

Balanços e fichas de 

lançamento comprobatórias dos 

assentamentos neles transcritos.

GRÁFICOS E ANÁLISES 
DE ÍNDICES
Realize análises gráficas dos 

índices contábeis:

•  Posição de liquidez imediata

•  Liquidez seca

•  Margem líquida

•  Retorno ativo

•  Giro ativo dentre outros

LIVRO DIÁRIO
O relatório Livro Diário mostra 

dia a dia os lançamentos 

contábeis efetuados no sistema. 

Possui filtros por período de 

lançamentos, data de emissão do 

livro fiscal, o número da página 

em que iniciará o documento, o 

“Número de ordem” e se exibirá 

páginas ou folhas.

RAZÃO
Identifique todos os lançamentos 

contábeis efetuados no sistema 

para controle de saldo.

PLANOS DE CONTAS 
CUSTOMIZÁVEL OU 
REFERÊNCIAL
Parametrize as contas de seus 

clientes a partir do plano de 

contas contábeis que você usa. 

Você escolhe a melhor forma de 

trabalhar. Ter um plano de contas 

único para todos os clientes ou ter 

um plano customizado para cada 

um. A gestão e o controle do plano 

fica nas mãos de quem entende de 

contabilidade: você.

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - EMSys CONTÁBIL
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GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROMOÇÕES COMPLEXAS

POTENCIALIZE A EXPERIÊNCIA DE COMPRA DO SEU CLIENTE

O Linx Promo é um sistema omnicanal de gerenciamento centralizado de promoções, que resolve ao 
ponto de serviço toda a complexidade do cálculo e aplicação de benefícios.  

CAPTURE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE VENDAS E PROMOÇÕES
 
Gerando informes para avaliar em tempo real o desempenho da atividade o que permite realizar ajustes 
na campanha em curso e melhoras nas futuras. 

VEJA COMO O LINX PROMO PODE ALAVANCAR O SEU NEGÓCIO

Melhore a gestão do estoque.

Impulsione as vendas sem comprometer as margens.

Automatize e simplifique processos operacionais de criação, modificação e distribuição das promoções através das diferentes plataformas e ponto de venda.

Soluções que facilitam a aplicação de regras de negócio nas promoções reduzindo custos.

Analise dados concretos para obter insights sobre o processo de compra dos clientes, auxiliando na tomada de decisão.

Amplie a experiência de compra dos seus clientes indicando produtos do seu interesse, tanto em loja física quanto digital.

Ofertas personalizadas para recuperar e reengajar clientes inativos.
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BENEFÍCIOS QUE A LINX OFERECE

REDES E FRANQUIAS
 Gerencie as promoções de várias empresas de um mesmo grupo e/ou franquias para incrementar o cross-sell e up-sell.

FIDELIDADE
 Centraliza a criação e gestão de elementos de fidelidade: cupons, gift card, cartão de pontos.
 Fornece key performance indicators (KPI) sobre a operação em tempo real. 

PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
 Distribuição às lojas / servidores na nuvem por protocolos standard.
 Simulador de vendas.
 Publicação nas lojas.
 Laboratório e distribuição de conteúdo nas redes sociais (Facebook/Twitter).

ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL 
 Distribuição nas lojas / servidores na nuvem por protocolos standard.
 Simulador de vendas.
 Publicação nas lojas de laboratório.
 Distribuição nas redes sociais.

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - LINX PROMO ADVANCED
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CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - CONECTIVIDADE

Canal  de comunicação que permite a troca de 
informação entre pontos através de link de dados  
públicos ou privados de velocidades variadas escolhidas 
de acordo com a necessidade de performance.

+9.000 links gerenciados.

Estrtura em 4 Data Centers redundantes.

Presença em 50 shoppings em todo o Brasil, 4.500 lojas atendidas.

CONECTIVIDADE LINX

Banda Larga Comunicação InformaçõesWIFI Loja e Clientes

IP Dedicado Tráfego de DadosRedundância

MPLS Bloqueio de conteúdoSDWAN

COMUNICAÇÃO DE DADOS SEGURANÇA

PDV

WiFi

Internet

Balanceamento
de Serviço

Comunicação Matriz

Link Contingência

NF-e

TEF
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PRODUTOS CONECTIVIDADE

COMBO BANDA LARGA
Oferece ao cliente um serviço básico de internet que 
permite que as rotinas do dia-a-dia da loja aconteça, além 
de acessos à emails, sites diversos.

Acesso à todo conteúdo da internet.

Garantia Anatel de banda contratada.

SLA reparo 72 horas. 

BENEFÍCIOS

COMBO IP DEDICADO
Oferece alta performance com menor latência de rede e 
baixo índice de perda de velocidade. O produto oferece 
confiabilidade, qualidade e performance necessárias para 
uso da internet como uma ferramenta de negócio.

Internet de alta performance.

Garantia de banda contratada.

SLA reparo 6 horas .

BENEFÍCIOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - CONECTIVIDADE
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COMBO MPLS
Disponibiliza uma comunicação privada com a matriz que 
otimiza o desempenho da rede de forma customizada. 
Esse produto não tem acesso a internet pública na ponta, 
os conteúdos serão disponibilizados de acordo com as 
regras da matriz.

COMBO WIFI
Disponibiliza acesso à internet que permite a operação 
de sistemas físicos e mobile através do WIFI + Analytics + 
Mapa de Calor.

Comunicação segura entre as lojas .

Garantia de banda contratada.

SLA reparo 4 horas.

Disponibilidade de rede Wifi.

Garantia de banda contratada.

SLA de reparo De acordo com link.

BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS

Análise de presença Mapa de calor

Gerenciamento 
multi-site

Relatório e análise 
de dispositivos

Análise do usuário e 
utilização de banda

Ferramenta de 
reparação real-time Segurança

WiFi
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COMBO SDWAN
Possibilita acesso á internet, comunicação com a matriz, 
capacidade de balanceamento dos serviços e redundância 
para garantir a disponibilidade da loja.

Balanceamento de serviços.

Garantia de banda contratada.

SLA de reparo de acordo com link.

BENEFÍCIOS

Flexibilidade Segurança

Monitoramento

Desempenho das 
aplicações

Agilidade nos 
negócios

Blanceamento
dos links

SDWAN

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINX POSTOS - CONECTIVIDADE




