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Emita notas fiscais com mais agilidade 

Com o Small SaaS você finaliza a venda, emite a nota fiscal, envia para a 
Sefaz, autoriza e imprime a nota, tudo em menos de 30 segundos. 

Estoque sempre em dia 

Com o Small SaaS você pode realizar todo o controle de entradas e saídas de 
mercadorias da sua empresa de forma automatizada, com relatórios e controle 
de vendas 

Comunicação com periféricos 

Mesmo com o sistema em nuvem, é possível conectar com periféricos, como 
leitor de código de barras, balança de checkout, impressora não-fiscal e 
equipamento SAT. 

Faça como muitas empresas e comece agora mesmo a utilizar o Small SaaS 

 

Funcionalidades 
 

Nuvem 

Multiplataforma 

Notas Fiscais 

NFC-e e CFe-SAT 

Produtos 

Cadastros 

Orçamentos 

Contas a Receber 

Contas a Pagar 

Livro Caixa 
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Bancos 

Naturezas de operações 

Relatórios 

Multiusuário 

Auditoria 

Terminal 

Sintegra 

Sped Fiscal 

 

O futuro da sua empresa começa hoje! 

Dê adeus aos processos burocráticos na rotina do seu negócio. Simplifique seu 
dia a dia com um sistema completo que te permite mobilidade e agilidade na 
sua gestão. O Small SaaS trás para sua empresa, uma nova visão de futuro, 
focado no crescimento simplificado e na liberdade geográfica, para administrar 
seu negócio em qualquer lugar. 

 

 

 

Agora que já viu o que nosso sistema pode lhe oferecer, ligue e converse com 

a nossa equipe. 
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Dúvidas Frequentes 

 

Como funcionam os 02 meses grátis? 

Na aquisição de um plano anual será abatido do valor total o equivalente ao 
valor de 02 meses. 

É possível utilizar o Small SaaS e o Small Commerce/Start no mesmo 
CNPJ? 

Não, o cliente poderá utilizar somente uma versão do Small. 

É possível utilizar o Small SaaS sem ter acesso a internet? 

Não, o acesso à internet é obrigatório para acessar o sistema. 

É possível migrar os dados de outras versões do Small para o Small 
SaaS? 

Sim, também é possível fazer migração de dados que estão em planilhas 
somente para os módulos de Estoque, Clientes e Fornecedores. 

É possível utilizar Mini Terminais PDV para vendas no NFC-e? 

Sim, contanto que a impressora do terminal esteja configurada como padrão do 
sistema operacional. 

Quais modelos de certificados são compatíveis com o Small SaaS? 

Certificado digital A1. 

Quantos usuários podem utilizar o Small SaaS simultaneamente? 

Por padrão serão 2 usuários, porém, é possível adquirir planos com usuários 
adicionais. 

Quando seleciono o certificado digital no computador, preciso selecionar 
o certificado novamente no celular? 

Não, é preciso selecionar o certificado digital somente uma vez. 
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