
Kontrole 
Seu negócio sob controle.



Obrigado pela oportunidade.

Esse manual foi desenvolvido para
ajudar você a conhecer o App Kontrole.

Aproveite para descobrir todo o
potencial desse seu novo companheiro de
trabalho.

É orientado a leitura do manual na ordem
apresentada para um melhor entendimento.



Lembramos que o APP está disponível
para download GRÁTIS na Play Store.

Baixe já http://bit.ly/Baixe_app_kontrole

Ao baixar o APP e fazer um simples
cadastro seu perfil será armazenado em nosso
servidor web dando maior segurança e agilidade
ao seu negócio

Leia o manual depois faça o download do
App Kontrole depois confira na prática como
esse sistema foi desenvolvido e pensando em
você que trabalha com vendas de modo geral.

http://bit.ly/Baixe_app_kontrole


As funções básicas como, cadastros, vendas,
orçamentos, lançamentos de despesas e
várias outras opções funciona 100% mesmo
estando OFF LINE.

De acordo com os plano (LITE, KONTROLE,
PRATA) será liberado uma série de dados e
opções no Painel Web no endereço a baixo.

www.appkontrole.com.br/cliente/login

*Use mesmo login e senha do app.

http://www.appkontrole.com.br/cliente/login


O MOTIVO

O App Kontrole foi desenvolvido
partindo de uma dificuldade.

Após chegar em casa no fim do dia,
ainda tinha que dedicar mais tempo ao
trabalho para lançar tudo em uma planilha.

Aí era ir atrás de cada anotação para
fazer esses lançamentos, mais para isso
precisava deixar a família de lado

Ir para o escritório pegar um computador e
lançar tudo em uma planilha do excell, isso
praticamente todos os dias do mês acontecia
esse retrabalho.



Foi aí que conversando com amigos,
que também tinham a mesma rotina
resolvemos colocar a mão na massa e
desenvolver um aplicativo para um melhor
desenvolvimento desse negócio.

Quando terminamos a reunião
percebemos que poderia ser um sistema e
que poderíamos compartilhar com outros que
tivessem o mesmo problema.

Bom chega de “lero, lero” e vamos ao
sistema apresentação do Plano PRATA.



TELA DE LOGIN

Se já tem
cadastro o acesso
é apenas colocar
seu LOGIN e sua
SENHA.

Esqueceu a senha
coloque o e-mail

Clique aqui e irá
receber uma
senha no e-mail
cadastrado.



TELA DE CADASTRO

Todos os campos
são importantes e
principalmente seu
e-mail não poderá
ser trocado no
futuro.

Então use seu
melhor e-mail pois
será você precisará
inclusive confirmar
o e-mail clicando
em um link que lhe
enviaremos
automaticamente
assim que terminar
seu cadastro.



CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÃO

ATENÇÃO PARA ESSA INFORMAÇÃO SUPER IMPORTANTE.

Quando você baixa um
aplicativo precisa dar
permissões para que o app
funcione ADEQUADAMENTE
vamos precisar salvar as
informações que você vai
gerar aí no seu celular.
Por exemplo se você for
incluir uma imagem em um
produto, para acessar suas
imagens precisa permitir o
acesso ou vai dar erro, etc.

Sendo assim por favor
verifique as permissões
necessárias.

Mais uma permissão
importante a notificação
será usada por você mesmo
com PUSH informativo
sobre seu NEGÓCIO.

Caso tenha dúvida nosso
suporte poderá te ajudar
Whats 011-95954-7648.

NAS CONFIGURAÇÕES DO ANDROID



PRIMEIRO A TELA PRINCIPAL

Pensado para ser bem
intuitivo fácil de entender.

Cada BOTÃO é uma parte
do sistema, sendo assim é
importante você ler nosso
manual e entender como
poderá tirar 100% de
benefício ao seu favor e
tornar seu NEGÓCIO mais
simples de administrar.

Lembrando temos um
canal no YOUTUBE com
vários vídeos explicativos.

Nosso suporte é pelo chat,
whatsapp ou email o que
vc achar melhor.



VENDAS

Cliente 
Cadastrado

Adicionar Itens

Adicionar novo
Cliente 

Itens Pedido

Exclui Item

Valor Total
Desconto
Valor c/ Desc.

Botão para 
inserir desconto

Opções de 
Pagamento

Dinheiro
Cartão Débito
Cartão Crédito
Carteira

Pós Venda
2+2+2

Campo para colocar alguma 
informação sobre a negociação



LIVRO CAIXA

Registro de 
Abertura/ 

Fechamento

Lançamentos 
Sistema

Resultado

Abrir 
Livro Caixa

Toda 
Movimentação 
lançada no app

Lançamento 
Manual de 

entrada

Valor do 
Lançamento

Busca de 
outros 

períodos

Resumo 
período atual

Lançamento 
Manual de 

Saída

Campo para 
colocar do que 

se trata esse 
lançamento

Salvar 
Lançamento 

Manual

Fechar
Livro Caixa



Escolha o tipo 
de cadastro 
desejado.

CADASTROS



Cadastro 
Pessoa Física

Escolha o tipo 
de cadastro 
desejado.

Salve antes 
de Sair

CADASTRO DE FORNECEDOR



CADASTRO DE PRODUTO

Imagem 
Quadrada

Salve antes 
de Sair

Defina se é 
Produto ou 

Serviço



Salve antes 
de Sair

CADASTRO DE CLIENTE

Cadastro 
Pessoa Física

Escolha o tipo 
de cadastro 
desejado.

Temos uma 
configuração 

para te 
lembrar o 

aniversário 
do seu cliente



LANÇAMENTO DE DESPESA

Lista Definida

Data do 
vencimento

Uma informação 
que te lembre do 

que se trata

Resumo de 
despesa 

desta 
modalidade

Salve antes 
de Sair

Se já pagou 
marque esse 

campo

Dê 2 cliques 
para o calendário



MEUS DADOS

Imagem/Logo  
do seu 

negócio

Informações 
sobre seu 

Plano

Use para 
mudar ou 

colocar uma 
imagem

* A mudança da imagem pode demorar alguns segundos.



MEUS DADOS

MINHAS VENDAS



MEUS DADOS

MINHAS VENDAS/DETALHES

Dando um 
leve clique 

sobre a venda 
nessa tela 
terá essas 
opções.



MEUS DADOS

MINHAS TROCAS

Nunca mais 
suas trocas 

serão 
esquecidas 
até serem 

finalizadas.



MEUS DADOS

MINHAS TROCAS/DETALHES

Dando um 
leve clique 

sobre a troca  
nessa tela 
terá essas 
opções.



MEUS DADOS

MINHAS DESPESAS 

Tudo o que foi 
lançado lá na 

despesa você tem 
acesso aqui nessa 

lista.

Se está paga ou não 
em dia ou atrasada.

Qual o tipo de 
despesa e a 

observação que 
você lançou.



MEUS DADOS

MEUS CLIENTES 

Aqui é sua lista de 
clientes, fácil de 
acessar e fácil de 
localizar o cliente 

desejado.

E tem mais olhe e 
entenda na próxima 

página.



MEUS DADOS

MEUS CLIENTES/DETALHES

Dando um 
leve clique 

sobre o 
cliente nessa 

tela terá 
essas opções.



MEUS DADOS

MEUS CLIENTES/DETALHES

Aqui os detalhes 
sobre o cliente 

que você 
escolheu.



MEUS DADOS

AGENDAMENTOS PENDENTES

Nessa tela você vai fazer o
ACOMPANHAMENTO o seu PÓS
VENDA que é onde você fideliza
seu cliente.

O padrão de acompanhamento
é após 2 dias você entra em
contato para saber se ele está
satisfeito com sua compra e se
tem alguma dúvida.

Após 2 semanas você vai ligar
para ver se ele está usando o
produto e se ele já atingiu o
resultado desejado ou melhora.

E o que vai abrir para novas
vendas após 2 meses que é
onde geralmente o item que ele
comprou já está terminando ou
se ele parcelou já terminou de
pagar, você vai dar uma ligada
ou mandar uma mensagem
dizendo que você está com
novos produtos, LANÇAMENTOS
e que gostaria de mostrar para
ele.
Já marcando uma data e o ciclo
de uma nova venda iniciou.



MEUS DADOS

ACOMPANHAMENTO

Ao selecionar o acompanhamento
do dia com um leve clique sobre o
nome do cliente vai aparecer essa
tela onde você poderá escolher.

Contatar ou ver os Itens Vendidos

Acompanhe as duas próximas
páginas onde explicarei a
sequência.



MEUS DADOS

AGENDAMENTOS PENDENTES

Escolhendo a opção Itens da Venda
em um POPAP vai mostrar todos os
produtos desta venda para você dar
uma recordada nessa lista e preparar
seu argumento.



MEUS DADOS

AGENDAMENTOS PENDENTES

E se você escolher a opção
Contatar irá abrir esse POPAP
para você escolher o modo que
prefere para falar com seu
cliente, por uma ligação
tradicional ou por whatsapp.

Se preferir ligação antes da
ligação porém você pode enviar
via mensagem no whatsapp os
itens da última compra com um
texto que já está definido no
sistema.

Se preferir um bate papo no
whats envia o texto e dali para
frente é com você o momento
estará preparado para você
iniciar o PÓS VENDA,
acompanhe na próxima página
o texto da mensagem do
whatsapp



MEUS DADOS

AGENDAMENTOS PENDENTES



MEUS DADOS

MEUS PRODUTOS

Busca por 
Fornecedor 

Busca o item 
desejado

Clicando sobre o 
item abrirá um 

POPAP com 
algumas opções

Editar
Alterar Estoque

Excluir
Sair



MEUS DADOS

RECEBIMENTOS PENDENTES

Clique aqui 
para fazer o 
recebimento 

parcial ou 
total



MEUS DADOS

RECEBIMENTOS PENDENTES

Valor Pago 

Valor devido

Restante



MEUS DADOS

RECEBIMENTOS PENDENTES

Confirmação do 
Recebimento.



MEUS DADOS

FORNECEDORES



MEUS DADOS

MEUS ORÇAMENTOS

Com essa opção você
pode fazer um
orçamento deixar toda
negociação salva e uma
cópia com seu cliente e
após confirmar você
com poucos cliques
transforma isso em
venda e aí acontece a
baixa de estoque e
lançamentos no contas
a receber do seu
sistema.



MEUS DADOS

MEUS ORÇAMENTOS

Com um leve toque
sobre o orçamento
desejado abre esse
POPAP e você escolhe
qual a sua melhor
opção.



MEUS DADOS

AGENDA

Usamos a agenda
disponibilizada pelo
GOOGLE.

Pensando inclusive na
integração do cliente
com todas suas
agendas.



ENTREGAS PENDENTES

As entregas 
pendentes 
ficam todas 
em um só 

lugar.

Data 
combinada 

para entrega

Tempo de 
atraso da 
entrega



PANFLETO DE PRODUTOS

Seu cadastro 
de produto 

pode se 
transformar 

em um 
poderoso 

parceiro de 
venda com 

um panfleto 
com link 

exclusivo do 
seu negócio.



ACERTO DE ESTOQUE

Escolha o 
Fornecedor

Escolha o 
Produto

Escolha o tipo 
desejado

Escolha o tipo 
desejado.

Cadastro 
Pessoa Física

Escolha o tipo 
de cadastro 
desejado.

Dados do 
Produto

Quantidade

Situação após 
lançamento

Sua melhor 
imagem 



UP DATE DE PLANO

Escolha a 
melhor opção 

para você.

Escolha a 
melhor opção 

para você.



RELATÓRIOS

Mais que 
relatórios 

informações 
específicas 

diretas e 
seguras.

Acesso On LINE



CATÁLOGOS ON LINE

O SITE do seu 
fornecedor 

sempre 
atualizado 

acessando de 
dentro do seu 

aplicativo.

Acesso On LINE



PUSH INFORMATIVO

Todo dia após 
as 8:00 da 

manhã você 
receberá PUSH 

referente ao 
seu negócio, é 

uma das  
automações do 

seu app 
Kontrole

Atenção tem 
recado para 

você.

Seus PUSH para 
o dia.

Organização do 
seu DIA logo 

cedo



PAINEL WEB



CANAL DE VÍDEOS



SINCRONISMO/BACKUP



ÓTIMAS 
VENDAS 

COM
KONTROLE


