
Gerenciar e controlar as vendas e frente de caixa do seu restaurante, atendendo desde o pequeno ao grande estabelecimento, 
com relatórios de produtos, atendimento, fechamentos, controle de caixa e as melhores práticas de gestão do mercado.  

Central única de Operações  
Painel com todas as operações e customizações, sem  
a necessidade de abrir várias telas, agilizando todos  
os processos operacionais.

Simulador da margem de lucros  
Controle de custos e criação de promoções a partir de 
análise da margem de lucros por produtos, lojas e grupos.

Controle de acesso 
Segurança total das informações, com recursos para a 
definição de acessos detalhados por usuários, grupos, 
função e tipo de informação.

Relatórios Personalizados 
É possível elaborar os filtros que desejar e obter resultados 
em questão de segundos, podendo visualizar as informações 
onde quiser.

Cotação de compras e pedidos 
Realizar cotações diárias de forma prática, diminuindo 
perdas, reduzindo custo operacional.

EU SOU NCR COLIBRI
BACK OFFICE

Para obter mais informações, visite wwww.colibri.com.br 
ou envie um e-mail para comercial.canais@ncr.com



•	 Central única de operações

•	 Contas a pagar e receber

•	 Simulador de margem de lucros

•	 Consultas rápidas e personalizadas de informações

•	 Controle multi-estoque e multi-loja

•	 Cotação de compras e pedidos

•	 Integração Sintegra e SPED

•	 Nota Fiscal Eletrônica – NFe

•	 Segurança e controle de acessos

•	 Controle de custos, faturamento e simulação de margem

•	  Fluxo de caixa e controle de contas a pagar e receber

•	  Ficha técnica de materiais

•	  Histórico de compras, com análise para               
 comparações e cotações

Os produtos NCR são atualizados sempre que novas tecnologias e componentes tornam-se disponíveis. Portanto a NCR reserva-se no 
direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Isso significa que existe a possibilidade de que nem todos os recursos, funções e operações descritos neste documento sejam 
comercializados pela NCR em todos os locais do mundo. Consulte o seu representante NCR ou escritório NCR Hospitalidade. Para obter 
mais informações, acesse www.colibri.com.br ou envie um e-mail para comercial.canais@ncr.com

Todos os nomes de produtos e marcas mencionados neste documento são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou marcas de 
serviço de seus respectivos detentores. 
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Principais características 

A NCR Corporation (NYSE: NCR) é líder global em tecnologias de 
transações de consumo, transformando as interações diárias com 
as empresas em experiências excepcionais. Com o seu software, 
hardware e portfólio de serviços, a NCR permite mais de 300 
milhões de transações diárias em todos os setores de varejo, 
finanças, viagens, hospitalidade, indústrias de telecomunicações 
e tecnologia. As soluções da NCR estão presentes nas transações 
cotidianas para tornar a vida das pessoas mais fácil.
 

Por que NCR?
A NCR está sediada em Duluth, Geórgia, com mais de 26.000 
funcionários e opera em 180 países. NCR é marca registrada da 
NCR Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Gestão Financeira                                              
Controle de despesas e receitas, fluxo de caixa, agrupamento 
e parcelamento de contas a pagar, despesas x faturamento 
pós plano de contas.

Controle Multi-estoque    
Controle de diversos estoques de loja, com cálculo de custo 
médio e CMV (custo de mercadoria vendida) e utilização de 
fichas técnicas de material.

Nota Fiscal Eletrônica     
Módulo integrado com o Sistema Colibri para emissão  
e autorização de Nfe.




