
EPOC Cloud + Cielo LIO





Comece seu Trial 
e baixe direto da sua Cielo LIO, 

o app EPOC Cloud, na Cielo Store.

Cadastre seus funcionários,
produtos e serviços pelo EPOC ERP

Realize suas vendas por comanda,
 atendimento

 em mesa ou em balcão

Feche os pedidos e emita as
notas fiscais

Gerencie e acesse seus dados
remotamente para otimizar sua 

operação

COMO MELHORAR A OPERAÇÃO
DO SEU NEGÓCIO COM EPOC CLOUD



SIMULAÇÃO
SOFTWARE EM FUNCIONAMENTO



HOME

Faça seu login, abra o caixa e inicie suas vendas de forma fácil e rápida!



ABERTURA DE CAIXA

Confira o fundo de caixa atual e insira o valor inicial do caixa de forma rápida.



PEDIDOS E VENDA BALCÃO

Selecione os produtos e serviços dos seus clientes, podendo 
adicionar observações com baixa automática de estoque!



ATENDIMENTO DE MESA

Acesse à mesa, visualize o mapa de mesas e tenha todas as opções para melhor 
atender seus clientes. É possível agrupá-las ou desmembrá-las em posições individuais.



COMANDA INDIVIDUAL

Você pode cadastrar seus clientes para criar um melhor relacionamento com eles. 
Utilize a pesquisa rápida para poder encontrá-los de forma prática.



CAIXA E PAGAMENTO

Encerre sua venda e selecione qual forma de pagamento será utilizada. 
Após realizar o pagamento integral, insira o CPF na nota, caso necessário, e emita sua Nota Fiscal.



Quem é a

OZ Technology?

Uma das maiores especialistas do país na 
área!



Mais de 5.000 PDVs instalados

Presente em 3 países e mais de 11 

estados no Brasil

 

Os clientes da OZ : grandes casas noturnas, bares, restaurantes, comércios de médio, pequeno e micro porte

Ferramentas para gestão e otimização operacional e administrativa

OZ Technology começou há 15 anos 

Convênios homologados de NF-e / NFC-e / 
NFS-e / SAT-CFe

Suporte remoto 24 horas os 7 dias da 
semana do ano todo



Oferecemos treinamento remoto, presencial e serviços de consultoria para implementação fiscal e financeira, ficha técnica e 
estoque.

 

Servidores na nuvem, 
profissionais e de contingência

TUDO TEM APENAS UM OBJETIVO: TRANSPARÊNCIA, AGILIDADE E AUMENTO DE RENTABILIDADE.
Melhor gestão para redução de gastos e aumento de receita!

Sistema mobile Terminal de ponto de venda Biometria TEF e conciliador

Comanda individual Balança comercial Totem de autoatendimentoPainel numérico
de Lotação

Gaveta automática de dinheiroSmart POS (TEF e PDV)



BONS NEGÓCIOS!  ;)
E-mail: comercial@oztechnology.com.br

Phone: +55 11 3892-8272


