
Pacotes                           BASIC

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Outros adicionais sob consulta e descontos para pagamentos à vista.  

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 200 canhotos/mês
(=100Mb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile.

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 1.000 canhotos/mês (=500
Mb), Acesso à interface de gestão
Web, Instalação ilimitada em
dispositivos mobile.

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 2.500 canhotos/mês
(=1Gb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile.

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 5.000 canhotos/mês
(=2Gb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile. 

02/2021

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

https://api.whatsapp.com/send?phone=551935080545
https://api.whatsapp.com/send?phone=551935080545
https://api.whatsapp.com/send?phone=551935080545
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Pacotes                           PLUS

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Outros adicionais sob consulta e descontos para pagamentos à vista.  

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

02/2021

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 200 canhotos/mês
(=100Mb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile,
Webservice (API).

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 1.000 canhotos/mês (=500
Mb), Acesso à interface de gestão
Web, Instalação ilimitada em
dispositivos mobile, Webservice
(API).

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 2.500 canhotos/mês
(=1Gb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile,
Webservice (API).

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 5.000 canhotos/mês
(=2Gb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile,
Webservice (API).

https://api.whatsapp.com/send?phone=551935080545
https://api.whatsapp.com/send?phone=551935080545
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Pacotes                           MASTER

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Outros adicionais sob consulta e descontos para pagamentos à vista.  

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

Ideal para todas as empresas
que precisam do registro e
gestão de canhotos.

02/2021

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

Consulte
preços pelo 
WhatsApp:

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 200 canhotos/mês
(=100Mb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile,
Webservice (API), Integração com
NotaFaz e interface DFE-CT-e ou
NF-e.

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 1.000 canhotos/mês (=500
Mb), Acesso à interface de gestão
Web, Instalação ilimitada em
dispositivos mobile, Webservice
(API), Integração com NotaFaz e
interface DFE-CT-e ou NF-e.

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 2.500 canhotos/mês
(=1Gb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile,
Webservice (API), Integração com
NotaFaz e interface DFE-CT-e ou
NF-e.

1 CNPJ, 1 Login, Armazenamento
de até 5.000 canhotos/mês
(=2Gb), Acesso à interface de
gestão Web, Instalação ilimitada
em dispositivos mobile,
Webservice (API), Integração com
NotaFaz e interface DFE-CT-e ou
NF-e .

https://api.whatsapp.com/send?phone=551935080545
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