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Nossa Empresa

Fundada em 2003, a Mídia Office é uma empresa que oferece ao mercado soluções na área de 
TI, garantindo qualidade e funcionalidade, além de contar com profissionais treinados para 
dar suporte e tornar sua empresa mais competitiva e lucrativa, reduzindo os custos e aumen-
tando a produtividade.

Nosso trabalho neste campo consiste no fornecimento, implantação e manutenção do Sistema 
Rhodes de Gestão, de acordo com a necessidade de cada empresa, aplicando técnicas e me-
todologias que permitam através desta solução reduzir custos e difundir o conceito de gestão 
por processos.  
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O sistema que torna a gestão de sua empresa mais simples e eficaz.

O Sistema Rhodes de Gestão é constituído 
por cinco módulos que integram toda admi-
nistração de sua empresa.

A integração entre seus módulos elimina o retraba-
lho e a duplicação de dados, tornando os processos 
da empresa mais ágeis com menos custos.

O sistema permite um controle altíssimo dos proces-
sos administrativos, como a área financeira, comer-
cial e de almoxarifado.

Oferece como resultado uma visão clara e 
abrangente das atividades que  estão sendo 
executadas, pois foi concebido para traba-
lhar por gestão de processos. 

Permite a gestão completa do processo comercial, desde as tabelas de preços, contro-
les de equipes de vendas, comissões, metas, automação da força de vendas e muito 
mais.

COMERCIAL

FINANCEIRO

SUPRIMENTOS

Permite o controle geral das compras, tanto as originadas pelo PCP, quanto geradas 
por políticas de estoque mínimo ou requisitadas individualmente pelos usuários e mui-
to mais.

PRODUÇÃO
O Rhodes Produção foi especialmente desenvolvido para gerir a produção da empresa 
ou suas unidades de negócios, permitindo planejar e maximizar os resultados.

RH

Permite o controle operacional de todos os compromissos financeiros, contábeis e 
fiscais da empresa, que podem estar distrubuídos por unidades de negócios ou em um 
único mapa gerencial.

Desenvolvido para atender desde o controle de recrutamento e seleção, cadastro de 
funcionários, folha de pagamento até controles gerenciais.

Quais as vantagens de usar o Rhodes na sua empresa?

▪ Controle do processo de atendimento, desde o briefing até a entega
▪ Integração total entre atendimento, criação e orçamento
▪ Controle de orçamento em tempo real
▪ Gestão de propostas comerciais baseada em projetos
▪ Gestão de contratos integrada ao acompanhamento de Jobs
▪ Liberação paulatina da produção, de acordo com cronograma pré-estabelecido
▪ Integração do processo de compras com o orçamento do Job
▪ Sistema de alertas via sms, e-mail e mensageira interna, totalmente configurável
▪ Processos estabelecidos mesmo com a mudança de colaboradores
▪ Comanda os processos, alerando os colaboradores sobre prazos, custos e falhas na qualidade 
com clientes e fornecedores



Quais os módulos do Rhodes indicados para sua empresa?

O Rhodes possui um sofisticado controle de MRP2 que, não 
apenas controla a ocupação, a performance e a disponibi-
lidade de suas plantas, como também organiza suas com-
pras de matéria-prima e seus estoques.

Por meio da estruturação de sua árvore de produto em 
diversos níveis, permite a reusabilidade de projetos, o uso 
de materiais alternativos, o paralelismo na execução de 
processos, a terceirização em parte ou total de processos, 
o controle de ferramental e muitas outras funções.

O Rhodes permite a gestão de um projeto antes mesmo 
de seu nascimento, registrando em seu CRM previamen-
te custos de preparação para posterior 
realocação a projetos fechados. 

O Sistema Rhodes permite o controle de transporte, arma-
zenagem e distribuição de bens próprios ou de terceiros. 
Por meio da estratégia concebida pelos métodos do WMS, 
permite o controle estruturado em áreas de estoque, ge-
rando “mapas de calor” por valor de mercadorias, giro 
de estoque, concentração de itens perigosos e perecíveis, 
etc.

Chão de Fábrica Gestão de Projetos

Logística

▪ Permite a explosão de ordens de produção que agregam 
diversos pedidos do mesmo produto, aceita programas de 
produção vindos de sistemas externos.

▪ Permite a organização de seus estoques pelo método 
WMS, além de garantir o controle de estoques localizados 
na fábrica, em terceiros e em outras localizações 
transitórias.

▪ Vem com um sistema de manutenção fabril integrado 
ao controle de apontadoria online, garantindo a prontidão 
de sua equipe de mecânicos e a manutenção preventiva e 
preditiva de equipamentos.

▪ Permite sua estruturação, primariamente por meio 
de um briefing que, depois, transforma-se em uma pro-
posta que, uma vez aprovada, torna-se um conjunto de 
projetos, cada um com sua cadeia de fases e eventos 
independentes, às quais serão agregados recursos hu-
manos e materiais.

▪ Permite a geração de um conjunto de tarefas a ser dis-
tribuídas à equipe pelo gestor de cada projeto. E execu-
ção de tais tarefas pode ser acompanhada por meio de 
um mapa geral, a partir do qual se mede a performance 
na execução e de onde se pode tomar providências de 
correção de rumo tais como: cancelamento e/ou tercei-
rização de tarefas, realocação de responsáveis, revisão 
de prazos, etc.

▪ Gerencia recursos humanos e materiais, garantindo a 
correta apropriação de custos e controle orçamentário.

▪ Possui controle de frota (manutenção e tráfego), inte-
gração com balanças eletrônicas, controle de expedição 
em modo “Check out”, emissão de relatórios de separação 
de materiais, romaneio, packing list, conhecimento de 
transporte e despacho eletrônico e nota fiscal eletrônica.

▪ Permite a entrada de notas fiscais de mercadorias aco-
lhidas para armazenagem temporária e controle do que 
foi devolvido por meio de notas fiscais de devolução e re-
messa.

▪ Também permite o controle de logística leve na execu-
ção de serviços de “delivery” e de pedidos de venda.

Módulos: Suprimentos Produção Módulos: Comercial Suprimentos RH

Módulos: Comercial Suprimentos
O Sistema Rhodes RH foi desenvolvido para atender to-
das as necessidades da área de RH, desde o controle 
de recrutamento e seleção, cadastro dos funcionários, 
folha de pagamento, controles de treinamentos, plano 
de carreira, controle de ponto, controle de benefícios, 
até as simulações de impactos na folha, geração de do-
cumentos legais e os controles gerenciais.

O Rhodes RH possui rotinas especificas para controlar 
cada um dos processos, permitindo o controle e detalha-
mento necessários para análise e tomada de decisões.

Recursos Humanos

Módulos: RH

▪ Controle e gerenciamento de ponto próprio do siste-
ma, permitindo o registro do horário de trabalho, fol-
gas, turno fixo ou escalonado, emissão de cartão de pon-
to e admissão de controle de várias únidades, mesmo de 
funcionarios que trabalham em mais de uma unidade.

▪ A tecnologia e versatilidade de nosso sistema permite 
intregá-lo a sistemas de pontos existentes



Presente em empresas de diferentes portes e segmentos, 
a distribuição de produtos no sistema Rhodes é efetuada 
através dos módulos comercial e suprimentos.
Desde a gestão do relacionamento com o cliente (CRM), ou 
seja, o gerenciamento do cadastro e o controle da sua lista 
de clientes e serviços o sistema Rhodes permite o perfeita 
gestão da distribuição. 

O Sistema Rhodes lhe dá total controle dos produtos de 
automação comercial, também conhecido no comércio 
como frente de loja ou frente de caixa.

▪ O CRM do Rhodes é totalmente integrado ao ERP, garan-
tindo que os comandos dados a partir dele sejam transfor-
mados em ações monitoráveis nos fluxos de processo do 
sistema.

▪ Permite o controle da entrada de produtos, armazenagem 
e distribuição de bens próprios ou de terceiros.

▪ Disponibiliza o controle de estoque por áreas, valor de 
mercadorias, giro de estoque, concentração de itens pe-
rigosos e perecíveis, etc. Também permite o controle de 
logística leve na execução de serviços de “delivery” e de 
pedidos de venda.

▪ A gestão de notas fiscais, tanto de produtos como de ser-
viços é feita no próprio sistema Rhodes, com o emissor in-
tegrado e processo de recebimento das notas de compras.

▪ Ele trabalha com o conceito de pedido de balcão, co-
manda e caixa (Emissor ECF). Permite ainda a emissão 
de Nota Fiscal eletrônica, troca com troco, menu fiscal, 
painel de acompanhamento de vendas, controle de de-
volução e aceita cupons.

▪ A interface é simples e indutiva, o que permite qual-
quer vendedor ou operador de caixa aprender a usá-la 
sem dificuldades.

▪ Possui compatibilidade com diversas formas de paga-
mento no caixa, controle de descontos parametrizado 
por vendedor, orçamentos, cálculo automático de tro-
co, gestão de estoques de forma rápida, importação de 
dados de outro software ERP.

Distribuição Varejo

Módulos: Comercial Suprimentos Módulos: Comercial

Principais benefícios de usar o Rhodes no seu negócio

A arquitetura do Sistema Rhodes de 
Gestão foi elaborada para trabalhar em 
SQL Server, através de uso de compo-
nentes ADO. 
Nosso desenvolvimento é realizado em 
Delphi com interfaces gráficas.  

Tecnologia

Facilidade

A simplicidade de uso de suas fun-
cionalidades é sua principal carac-
terística. Cada tela foi projetada 
para que o usuário possa desem-
penhar toda a função que lhe cor-
responde, de modo completo e 
flexível, eliminando com isso a na-
vegação por diversas telas para se 
obter o resultado desejado.   

Consistência

Poderosas rotinas são disparadas cada 
vez que o usuário conclui uma tarefa, 
processando e atualizando dados nas 
mais diversas partes do sistema, de 
modo a tirar o máximo proveito das 
ações humanas, evitando retrabalhos, 
beneficiando assim a produção de infor-
mações.   

Segurança

As funções do sistema estão di-
vididas de tal forma que, a cada 
usuário só é permitido o acesso 
àquilo que lhe compete. Diversos 
protocolos de segurança envolvem 
as informações vitais do Sistema 
Rhodes, possuindo uma eficiente 
proteção contra acesso indevido e 
permitindo o rastreamento e a au-
ditoria das operações.

Flexíbilidade

Diversas ferramentas do Sistema Rho-
des de Gestão foram desenhadas para 
garantir a flexibilidade do sistema. Uma 
destas ferramentas é o poderoso editor 
de relatórios que permite ao próprio 
usuário criar, modificar, personalizar, 
exportar e compartilhar seus próprios 
relatórios, sem necessidade de intera-
ção com nossa empresa. A flexibilidade 
do sistema está presente também na 
inclusão de gráficos nos relatórios, na 
consolidação de informações gerenciais 
e na integração com outros aplicativos 
de automação de escritórios, tipo (MS 
Office, Lótus, etc.).

Agilidade

As operações do Sistema Rhodes  de 
Gestão são processadas em tempo real 
com 100% das informações digitais, di-
minuindo a quantidade de documentos 
impressos. Além disso, diversos docu-
mentos do sistema, tais  como: Cota-
ções de preços, laudos técnicos, pedi-
do de compras, propostas comerciais, 
cartas de follow-up, boletos bancários 
entre outros, podem ser enviados por 
e-mails, automaticamente, de dentro 
do sistema,  minimizando os custos com 
impressão e postagem, tornando o pro-
cesso mais ágil e econômico.



Módulo Comercial

Tabela de preços
Permite definir tantas tabelas de preços quantas forem ne-
cessárias e associá-las a um de seus clientes.
 Também é possível registrar preços especiais para determi-
nados clientes ou para campanhas promocionais com data 
de início e fim.

Análises
Durante o orçamento de vendas o módulo comercial exe-
cuta uma série de análises, desde o perfil do cliente, a 
efetividade de compra, análises técnicas, análise de crédi-
to, custo de fabricação de projetos especiais ou de linha, 
controle de resposta á tomada de preços entre outras in-
formações.

Vendas
O Rhodes Comercial está parametrizado para que sua empre-
sa possa trabalhar as vendas de diversas formas diferentes: 

Controle de Propostas
Esta funcionalidade é aplicada para venda técnica, concor-
rências, serviços, etc., onde há necessidade de uma docu-
mentação mais detalhada ou ainda como a primeira ven-
dapara se formalizar um contrato de fornecimento. 
Registro de pedido
Esta funcionalidade é aplicada para as vendas mais dinâmi-
cas, onde o registro do pedido é realizado no momento do 
contato com o cliente. 
Pedido Eletrônico
Nossa fabrica de software está preparada para integrar o 
sistema Rhodes a qualquer meio de captação de pedidos de 
forma eletrônica, quer seja através de loja virtual, auto-
mação da força de vendas ou ainda por troca de arquivos. 
Estas funcionalidades podem ser usadas simultaneamente, 
permitindo com isso personalizar as vendas de acordo com o 
perfil do cliente.

Follow-up
Todas as ações de vendas, desde as negociações até 
o faturamento e expedição, são registradas automa-
ticamente, permitindo o rastreamento de qualquer 
processo desde o pedido até a cobrança. Dessa forma 
é possível manter um nível detalhado de informações 
ao cliente.

Visão Gráfica

Permite a visualização de forma gráfica da efetivação 
de pedidos dos clientes, ou seja, com um único clique 
é possível saber quantas cotações o cliente solicitou 
num determinado período, quantas destas cotações vi-
raram vendas, qual a média de compra deste cliente, 
qual o perfil deste cliente dentre outras informações.

O Rhodes Comercial permite a gestão completa do processo comercial, desde as tabelas de preços, controles de 
equipes de vendas, comissões, metas, automação da força de vendas, pedidos eletrônicos, aprovações e análises de 
créditos eletrônicas, follow-up dos pedidos, entrada do pedido em produção ou expedição, baixa de estoque, geren-
ciamento de entregas, até o faturamento com geração das notas fiscais e duplicatas.

Ele também possui uma gestão completa de serviços, alocação de recursos, locação de máquinas e equipamentos e 
frente de loja.

A rotina de comissão foi desenvolvida para atender 
as diversas demandas da área comercial. Esta rotina 
trabalha com uma grade de possibilidades, permitin-
do pagamentos de comissão por valor da venda ou por 
faturamento geral do período, por valores brutos ou 
líquido, com pagamentos sobre o pedido ou sobre o 
recebimento da duplicata, com pagamento parcelado 
ou escalonado de acordo com os descontos praticados 
e tudo isso podendo variar por tipo de vendedor, filial, 
representante, etc.

Comissões

Serviços
Emissão e controle de contratos de serviços, controle 
de alocação de recursos e de locação de máquinas e 
equipamentos.

Tela de proposta guia cadastramento do projeto Tela de contratos 



Faturamento
O Rhodes Comercial foi desenvolvido para utilização nos seg-
mentos de Indústria, Comércio e Serviços, por isso está pre-
parado para efetuar faturamentos de bens de consumo ou 
serviços, emitindo assim as notas fiscais e duplicatas, além 
de registrar a transação do estoque, quando for o caso, e nos 
livros contábeis.
Permite também o controle da devolução de mercadorias, 
notas de entrada, possibilitando a emissão de fatura de cré-
dito, quando for o caso.

Entrega
Com base nas informações de estoque e produção o módulo 
comercial controla as entregas programadas, parciais ou to-
tais, facilita a expedição e organiza a produção, levando em 
consideração o ciclo de produção e a validade dos produtos.

Frente de loja
Controle financeiro dos caixas com recebimentos em 
várias formas de pagamentos configuráveis, emissão 
de cupom fiscal, transferências eletrônicas de fundos 
(TED) consulta de produtos e preços, controle de caixa 
(PDV) com processos de abertura, fechamento, san-
gria, despesas, adiantamento e devoluções.

Mapas Gerenciais
Além de mais de 150 relatórios gerenciais e operacio-
nais, o Rhodes Comercial possui Mapas Gerenciais que 
permitem a visão rápida e eficaz das vendas, fatura-
mento e devoluções, curva ABC de cliente e produtos, 
além de outros mapas para tomada de decisão.

E-mail Marketing
Disponibiliza um conjunto de ferramentas e de serviços especiais que ajudará nas prospecções e aumento de vendas 
através de campanhas comerciais eletrônicas. Com esta solução sua empresa poderá selecionar perfis de clientes que 
deseja abordar. A partir disso o Sistema passa a monitorar o envio desta mensagem, quem recebeu, quando abriu a 
mensagem, em que links da mensagem ele acessou, gerando relatórios gráficos em tempo real, permitindo com isso 
depurar o interesse de compra.

Follow Up de pedidos Planejamento de vendas

Perfil comercial do cliente Custo produto na elaboração de proposta

Acompanhamento de projetos de 
Prestação de Serviços

Tela de Proposta guia resumo comercial



Módulo Suprimentos

Gestão de materiais
Faz o controle dos itens de estoque por categoria e subca-
tegorias, filiais, dimensões, lotes e prazos de validade, fa-
zendo uso intensivo de códigos de barras, fotos de catálogo 
e códigos externos e internos. Regula também a venda e o 
transporte de materiais controlados (sujeitos à licenças es-
peciais), emitindo os relatóriosnlegalmente exigidos.

Cotação de preços
Se concentra em uma única tela que contém todas as in-
formações concernentes ao material, aos seus fornecedores 
usuais e às necessidades específicas de cada requisição. A 
partir dessa rotina é possível desenvolver novos fornecedo-
res, gerar cotações por e-mail ou fax, comunicar-se com o 
solicitante para informações adicionais, registrar preços e 
outras condições, efetuar o encerramento do processo e en-
via-lo para aprovação.

Requisições
Através da rotina de requisição de materiais, que cada se-
tor efetue requisições diretamente ao estoque, respeitan-
do regras pré-estabelecidas. A checagem da disponibilidade 
em estoque é realizada imediatamente e, caso não haja o 
item requerido, este é enviado para a tela de cotações, sob 
responsabilidade do setor de compras. O sistema permite 
também a opção de se gerar automaticamente requisições 
de compra de produtos que estiverem abaixo do estoque mí-
nimo, arbitrado pelo usuário ou calculado dinamicamente, 
considerando tempos de reposição, consumo médio e lotes 
econômicos de aquisição.
Aprovação de compra
O conjunto de itens cotados é submetido ao responsá-
vel pela aprovação de compras, de forma eletrônica, 
contendo informações históricas sobre o produto e os 
fornecedores candidatos, permitindo ao responsável, 
com apenas um clique, aprovar, indeferir ou solicitar 
novas cotações para cada item.

Geração automática de pedidos
Uma vez definido o vencedor da cotação, respeitando 
os critérios parametrizados, o sistema possibilita a ge-
ração automática de pedido de compra que poderá ser 
enviado via e-mail diretamente da tela do sistema ou 
por fax.

O Rhodes Suprimentos permite o controle geral das compras, tanto as originadas pelo PCP, quanto aquelas geradas 
por políticas de estoque mínimo ou requisitadas individualmente pelos usuários. Controla também o perfil dos forne-
cedores, o histórico de cotações, a gestão dos contratos de fornecimentos, administra o recebimento de materiais 
inclusive aqueles enviados direta ou indiretamente pelo cliente para beneficiamento, administra os limites de gastos 
por unidade de negócios e controle de estoque operacional e financeiro e integra-se ao sistema de contas a pagar.

O Rhodes Suprimentos foi desenvolvido com o concei-
to de minimizar as ações humanas no sistema, desta 
forma, ao dar entrada na Nota Fiscal do fornecedor, 
o sistema efetua o registro da entrada no estoque e 
também a previsão de pagamento.

Recebimento de nota fiscal do fornecedor

Rateio de gastos por unidade de negócio
O Rhodes Suprimentos está preparado para trabalhar 
por Unidade de Negócios, ou seja, todos os controles 
podem ser registrados por filiais, lojas, empresa coli-
gada, armazéns. Desta forma, os gastos poderão ser 
rateados entre as diversas unidades de negócios, de 
acordo com o tipo de recurso utilizado (materiais, 
energia, água, etc).

Previsão de contas a pagar
Fornece ao gestor uma previsão de pagamentos basea-
da no recebimento de NFs de fornecedor. Note-se que 
será uma previsão, não uma autorização, pois esta só 
poderá ser efetuada após a liberação pelo usuário em 
uma tela específica para isto.

Transferência de estoque
Faz o controle das transferências de estoques realiza-
das entre os armazéns.

Inventário
O sistema está apto a permitir inventários parciais dos 
itens de estoque sem paralisar o dia-a-dia do almoxa-
rifado. A partir de um saldo fixado em uma data base 
qualquer, é possível acompanhar as entradas e saídas 
posteriores de forma a garantir a integridade do saldo 
atual.

Avaliação de fornecedores
Os fornecedores são avaliados por meio de um siste-
ma de cores indicativas de qualidade no atendimento, 
pontualidade e preços praticados. As classificações de 
preço e pontualidade serão atribuídas automaticamen-
te, conquanto a de qualidade seja atribuída pelo usu-
ário, subjetiva.

Registro de cotações Saldo de estoque



Módulo Produção
O Rhodes Produção foi especialmente desenvolvido para gerir a produção da empresa ou suas unidades de negócios, 
permitindo planejar e maximizar os resultados. Dentre as diversas rotinas e controles do sistema estão o cadas-
tramento dos projetos, materiais e serviços a serem empregados, cadastros dos recursos disponíveis, tais como: 
máquinas, equipamentos e mão de obra, criação das ordens de produção, definição de custos, controle de estoque, 
apontadoria, fichas técnicas, mapas de produção e relatórios gerenciais.

Projetos
No Rhodes Produção o conceito de projeto é a definição da 
estrutura do produto, ou seja, é possível definir uma lista 
de materiais, em diversos níveis, nos quais estão inclusos o 
produto principal, as matérias primas e os serviços utilizados 
no processo de produção. Além disso, permite definir a sequ-
ência operacional envolvida e, por decorrência, estabelecer 
o seu custo-padrão de fabricação.

Suporte a serviços internos
O sistema controla as operações terceirizadas de beneficia-
mento integrado à seqüência operacional e ao sistema de 
compras e estoque.

Mapa de produção
Fornece mapas gerenciais, totalmente detalhados, da ocu-
pação de maquinário e do estado atual do setor produtivo. 
Esses mapas podem ser visualizados por ordem de produção, 
por máquina ou consolidado, podendo ainda ter uma visão 
diária ou por período desejado.

Ordem de produção
O Rhodes Produção uma vez integrado com o Rhodes Comer-
cial recebe automaticamente, a partir do pedido de venda, 
todas as requisições de produção. Isso não exclui a possibi-
lidade de requisições serem originadas do próprio departa-
mento de PCP. As requisições feitas ao Módulo de produção 
são automaticamente agrupadas por produto e ficam aguar-
dando um comando do operador para o início da produção. 
Independente da forma de entrada das ordens de produção, 
antes de efetivá-las o sistema checa o estoque, o prazo de 
entrega e o lote econômico (produção mínima).

Apontadoria
O sistema possui rotina prática de apontadoria para controle 
e acompanhamento das ordens de produção em andamento, 
permitindo o controle da execução, eventuais atrasos e via-
bilizando a reprogramação diária da fábrica.

Distribuição por máquina
O sistema gerencia a carga dos centros produtivos dis-
tribuindo as operações de forma inteligente e flexível, 
maximizando a capacidade de produção e minimizan-
do os custos com tempo ocioso ou aguardo de insumos 
para uma determinada operação.

Manutenção industrial
Faz a gestão completa de equipamentos e maquiná-
rios da empresa, administrando as manutenções pre-
ventivas, custos e paradas corretivas de acordo com 
a vida útil de cada componente. Uma vez programada 
as manutenções o Rhodes Produção controla de forma 
automática as reduções de disponibilidades de capa-
cidade produtiva. Dentro do Módulo de Produção, um 
cadastro de projetos permite a análise técnica e eco-
nômica tanto de produtos especiais quanto de linha. 
Nessa tela são cadastradas as árvores de produtos, as 
seqüências operacionais. O custo de fabricação do pro-
duto é produzido instantaneamente durante a monta-
gem do projeto. Uma vez pronto, o projeto é colocado 
em produção (associado ao controle de estoques). Os 
pedidos aprovados no Módulo Comercial, que devem 
ser produzidos, são disponibilizados na tela de Ordens 
de Fabricação. Bastará ao usuário clicar sobre o pro-
duto a ser produzido para que o sistema aloque tempo 
na fábrica e gere as requisições de compra, ao estoque 
e de produção necessárias. Um relatório diário para 
cada máquina informará a lista de tarefas a serem exe-
cutadas, bem como os materiais a serem requisitados 
ao almoxarifado. O conjunto de Ordens de Fabricação 
iniciadas irá compor um mapa de ocupação da fábrica 
que medirá, entre outras coisas, o índice de ociosidade 
de cada centro de custo. O mapa pode ser detalhado 
para que se saiba quais Ofs estão programadas em um 
determinado dia.

Mapa de produção Controle de manutenção



Módulo Financeiro
O Rhodes Financeiro permite o controle operacional e gerencial de todos os compromissos financeiros, contábeis e 
fiscais da empresa, que podem estar distribuídos por unidades de negócios (filiais, armazéns, lojas, etc) e ainda com 
a consolidação geral de todas as unidades em um único mapa gerencial. 

Suas rotinas controlam desde os compromissos de contas a pagar e receber, provisões de compra e venda, conciliações 
bancárias eletrônicas, integrações com bancos, controles de cheques, fluxo de caixa, passando pelas ações contábeis 
e fiscais com os planos de contas, balancetes, centro de custos, até os processos tributários e fiscais.

Contas a pagar
Administra os compromissos assumidos pelas diversas áreas 
da empresa ou unidades de negócios, controlando os pro-
cessos de pagamentos e baixas. Fornece uma gama de in-
formações para gerenciamento das contas e emite mapas 
gerenciais permitindo uma visão geral dos compromissos.

Emissão e controle de cheques
Emite cheques em formulários contínuo ou máquina emis-
soras, para pagamento a fornecedores, credores, funcioná-
rios ou terceiros, podendo juntar mais de um pagamento 
no mesmo cheque. A rotina de controle de cheques permite 
atualizar os saldos bancários como compromissos assumidos, 
sendo que atualiza como efetivo assim que efetuar a conci-
liação bancária eletrônica e localizar o mesmo no extrato.

Contas a receber
Administra todos os movimentos de títulos a vencer ou ven-
cidos, os adiantamentos realizados e suas liquidações. Dis-
põem de rotinas automáticas para envio e retorno de boletos 
bancários ou duplicata mercantil. A ação de distribuição da 
carteira para diversos bancos é realizada com um simples 
clicar e arrastar para o banco desejado.

Gestão de carteira
O Sistema permite o tratamento de cobrança com des-
contos sob a normativa bancária.

Conciliação bancária
O Sistema possibilita realizar a conciliação financeira 
de forma totalmente eletrônica, utilizando extratos 
emitidos a partir da WEB (Office Banking) ou outros 
aplicativos de mercado.

Patrimônio
O Sistema efetua todos os cálculos exigidos pelos ór-
gãos competentes, permitindo a realização de cálculos 
com índices estabelecidos pela empresa, controlando 
assim a depreciação. Controla também todas as adi-
ções e reavaliações que os itens venham a sofrer em 
sua vida útil, emitindo relatórios gerenciais e histórico 
dos acontecimentos.

Orçamento
O Sistema está preparado para auxiliar no planeja-
mento orçamentário da empresa, visto que possibili-
ta uma análise sobre os comparativos previstos versus 
realizados em diversos períodos. Esta rotina integrada 
com o Rhodes Suprimentos permite a empresa pré es-
tabelecer parâmetros para as aprovações de pedidos 
de compras.Fluxo de caixa

Todas as receitas e despesas efetuadas pela empresa, dire-
tamente ou através de uma unidade de negócios são facil-
mente localizadas no relatório de fluxo de caixa, que pode-
rá ser sintético ou analítico, consolidado ou por unidade de 
negócios, diário, semanal ou mensal. O Rhodes Financeiro 
fornece ainda uma visão geral da situação financeira da em-
presa, considerando os saldos disponíveis em conta corren-
te, aplicações, caixas, reservas, os compromissos e as re-
ceitas futuras, incluindo ainda os lançamentos pré-datados.

Análise de crédito

O Rhodes Financeiro permite a classificação dos clien-
tes em função de sua pontualidade e estabelece limi-
tes de crédito, além de fornecer informações credití-
cias usualmente solicitadas pelo mercado.

Fluxo de caixa Aprovação de pagamentos



Módulo RH
O Rhodes RH foi desenvolvido para atender todas as necessidades da área de RH, desde o controle de recrutamento 
e seleção, cadastro dos funcionários, folha de pagamento, controles de treinamentos, plano de carreira, controle de 
ponto, controle de benefícios, até as simulações de impactos na folha, geração de documentos legais e os controles 
gerenciais.

Folha de pagamento
O sistema de folha de pagamentos do Rhodes RH permite 
ao gestor, antes de gerar os holerites, obter todas as infor-
mações relativas aos funcionários, incluindo benefícios, des-
contos, verbas especiais, tributos e verbas previdenciárias, 
custo total, etc. Além disso, o histórico de pagamentos (ho-
lerites) está à disposição para consulta e reimpressão, desde 
o primeiro até o último emitido. O Sistema emite holerites 
não somente para o funcionário, mas também para eventu-
ais beneficiários de pensão alimentar. Permite também o es-
tudo do impacto de aumentos em determinada faixa sobre a 
folha de pagamentos, em função do número de funcionários.

Recrutamento e Seleção
O Rhodes RH possui rotinas específicas para controlar 
todo o processo de recrutamento e seleção, permitin-
do o cadastramento dos currículos, de forma eletrô-
nica ou manual, inserção dos resultados de entrevis-
tas e o controle das avaliações, criando com isso uma 
base de dados completa de candidatos. Com a rotina 
de “superbusca” de candidatos é possível efetuar uma 
seleção rápida e dinâmica, por diversos parâmetros, 
localizando o candidato ideal.

Treinamento
Faz o controle e gerencia as normas e cursos exigidos pela 
empresa, elaborando cronograma de treinamentos com ava-
liações pessoais. Tudo isso gerenciado e incluso automatica-
mente no cadastro do funcionário, permitindo a avaliação e 
desempenho personalizado.

Relatórios

O Rhodes RH contém uma série de relatórios opera-
cionais e gerenciais, porém o sistema possibilita a ex-
tração de dados para criação de relatórios personali-
zados. Para isso o sistema conta com um módulo de 
criação de relatórios para o usuário final, permitindo 
a expansão do sistema, através da criação de gráficos, 
etiquetas de código de barras, listas, etc.

Cadastramento de funcionários
O Cadastro de funcionários contém informações deta-
lhadas sobre o funcionário, seus dependentes, seu his-
tórico em relação à empresa, incluindo méritos e de-
méritos, seu conjunto de benefícios pessoais, podendo 
ainda incluir diversas anotações associadas ao funcio-
nário para futura pesquisa.

Controle de ponto
O módulo RH possui um sistema de controle de ponto próprio 
com todos os pré-requisitos necessários, permitindo o regis-
tro de horário de trabalho, folgas, turno fixo ou escalonado, 
emissão de cartão de ponto e ainda admite controle de vá-
rias unidades, mesmo de funcionários que trabalham para 
várias ao mesmo tempo. Além destes benefícios o Rhodes RH 
também pode ser integrado a sistemas de pontos existentes, 
tais como: MTA, DIMEP, RODBEL, etc).

Destaques

▪ Flexibilidade na concessão e administração de benefícios
▪ Possibilidade de simular o impacto de ajustes salariais no total da folha
▪ Cálculo de custo de funcionários e de departamentos
▪ Administra folha de múltiplas empresas ao mesmo tempo
▪ Recrutamento e seleção de profissionais com busca de acordo com perfis personalizados
▪ Cadastro completo de Funcionários, incluindo histórico de relacionamento (ações judiciais, méritos e deméritos), 
▪ controles admissionais e demissionais, EPI, CIPA, controles fiscais e trabalhistas
▪ Sistema de troca eletrônica de dados de informativos fiscais, trabalhistas e previdenciários configuráveis pelo 
usuário
▪ Ampla flexibilidade na administração de cargos e salários
▪ Avaliação de desempenho personalizável
▪ Emite informes previdenciários e fiscais (CAGED, SEFIP, DIRF e RAIS), em papel e por meio eletrônico
▪ Plano de Cargos e Salários por Faixa e/ou por indivíduo
▪ Permite Horistas, Mensalistas e Semanistas na mesma folha

Rescisão Controle de candidatos



Fluxo de Módulos



www.midiaoffice.com

comercial@midiaoffice.com
www.midiaoffice.com | (11) 4302-5750

Av. Queirós Filho, 1700 - Torre B | Sala 807/808 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP


