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Nossos Produtos



Histórico da Organização

Fundada em 1999 para dar continuidade aos trabalhos do analista de sistemas ROBERTO 
CUPERTINO que desde 1984 desenvolve soluções em software. CUPER TECH é uma 
“Fábrica de Softwares” que iniciou desenvolvendo softwares sob encomenda atendendo a 
demanda do mercado na época. Desde a sua fundação a CUPER já lançou no mercado 
mais de 30 produtos e informatizou centenas de clientes. 

Em 2005 o novo sócio JOZADAK NICACIO inicia todo o processo de inovação  na 
plataforma ORACLE/DELPHI XE2(e superiores)  a fim de modernizar todo o processo de 
desenvolvimento aumentando o parque tecnológico utilizado pela organização 
(Android/Java) como também, lança no mercado novos produtos.



• Missão da Organização: A CUPER tem como propósito e objetivo exceder as expectativas
dos clientes externos e internos através dos serviços especializados em tecnologia,
desenvolvendo, comercializando e customizando “produtos Software e Serviços” com ética,
qualidade e comprometimento, valorizando as organizações e pessoas para a melhoria da
qualidade de vida e gerando resultados para todos.

• Definição da Visão de Futuro: Reconhecido Centro de Excelência e Qualidade em Soluções
e em Tecnologia da Informação com foco em sistemas de decisão BI - Business Intelligence - e
atuante em Segmentos Estratégicos de forma inovadora em gestão empresarial com
profissionais altamente qualificados e com revendedores nas principais capitais.

Definição dos Valores da Organização  

• Pessoas: Comprometidas, Com Ética e Postura Profissional, Que buscam Conhecimento, 
Com alto estima e extremamente positivas, Assíduas e Companheiras, Disseminadoras de 
Conhecimento e Atitude, Respeitam o próximo, Buscam redução de custos, Que sabem ouvir, 
Sinceras e que falem a verdade sempre, Com censo de liderança e liberdade.



CUPERMAX Loc
Locação de Máquinas e Equipamentos



Cadastro dos Equipamentos

O cadastro dos equipamentos no sistema 
CuperMax funciona de forma  flexível a 
necessidade de detalhamento do cliente.

Cada grupo de equipamento cadastrado 
possui sua tabela de preço com os prazos 
permitidos pela diretoria para locação.

O sistema contempla uma série de campos 
pertinentes ao equipamento para que haja 
uma saída de dados mais detalhada, tais 
como, marca, modelo, % de depreciação, 
data de aquisição...



Pátio de Equipamentos

O sistema CuperMax comtempla um 
amplo controle e gerenciamento da 
posição atual de cada equipamento, os 
separando respectivamente por novos 
e usados, modelo e marca. 

Além de disponibilizar se os mesmos 
encontram-se locados em outros 
locais.



Análise do Equipamento

O sistema CuperMax possui uma ferramenta 
de análise de cada equipamento no tocante a 
receitas e despesas com o respectivo 
equipamento. 

O gestor poderá tomar decisões em relação 
ao equipamento perante as informações 
precisas de dias em oficina, dias locados, 
dias disponíveis. Valores de faturamento, 
sejam por medição, extra ou de concerto em 
oficina. 

Poderá também  verificar quanto o 
equipamento já foi depreciado, e se vale a 
pena mantê-lo no pátio de equipamentos da 
empresa.



Lançamento de Contratos

O sistema CuperMax oferece uma série de 
informações para que o lançamento do contrato 
seja efetuado de forma plena, tais como:

• Informações da obra

• Modelo de impressão do contrato.

• Lançamento de frete ou outras despesas.

• Local de saída dos equipamentos.

• Prazos de faturamento.

• Renovação dos equipamentos 
individualmente.



Gerenciamento de Contratos

Para um gerenciamento preciso dos 
contratos o sistema CuperMax disponibiliza 
vários recursos:

• Controle de assinatura dos contratos.

• Controle de pendências nos contratos.

• Renovações de contratos.

• Controle das previsões de encerramento.

• Controle de entregas e retiradas.

• Substituição de equipamentos nos 
contratos.



Impressões de Contratos



Impressões Técnicas



Gerência Financeira

O módulo financeiro do sistema CuperMax
contempla todas as ferramentas necessárias 
para um controle ideal do contas a pagar e 
receber.

• Emissão de boletos bancários.

• Prorrogação de Títulos.

• Pagamentos Parciais.

• Registro de ligações de cobrança.

• Agrupamento de Títulos.

• Fluxo de Caixa.

• Transferência entre contas

• Centros de Controle e Receitas e 
Despesas.



Controle de Compras

Com o módulo de compras do sistema 
CuperMax, o usuário tem agilidade 
para uma tarefa considerada árdua 
dentro de uma empresa, o sistema 
possui uma ferramenta para 
importação da NF-e através da chave 
de acesso da DANFE.

• Devolução de mercadoria.

• Precificação dos 
produtos/equipamentos.

• Lançamento de CTRC.

• Lançamento da diferença do 
imposto quando adquirido de outro 
estado com diferença de alíquota.



Mais Informações

Unidade Maceió/AL – Fábrica/ Suporte e Comercial

Contatos:

(82) 2123-5858

(82) 9126-0240

jozadak@cuper.com.br

comercial@cuper.com.br

Visite também nosso site: www.cuper.com.br

Agradecemos pelo contato.

Unidade Salvador/BA – Suporte e Comercial

Contatos:

(71) 9236-6608

(82) 9998-1607

roberto@cuper.com.br

comercial@cuper.com.br
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