
Você utiliza Intermediação
de Vendas da Agis?

Nos próximos slides nós lhe 
apresentaremos uma grande
modalidade para incrementar suas 
vendas.

Para começar, vamos
mostrar as principais vantagens
na página seguinte.



Intermediação de Vendas
Nos próximos slides nós lhe apresentaremos uma grande
modalidade para incrementar suas vendas.

Para começar, vamos mostrar as principais vantagens:

Logística Tributação Capital de Giro

Não se preocupe com o
estoque e a entrega do
pedido ao seu cliente

Diminuição na carga tributária,
pois o pedido sai direto do
estoque da AGIS para o cliente 
final. Não gera faturamento para
a revenda, com isso esta não
corre o risco de exceder seu
limite de tributação.

Não é necessário que a 
revenda utilize seu capital de 
giro (compra e venda), além 
da não utilização do crédito 
disponibilizado pela AGIS para 
a revenda.



Veja como é rápido e fácil utilizar esta ferramenta
que oferecemos especialmente para nossas revendas:

O que é Intermediação de Vendas?

É uma modalidade de faturamento em que a AGIS  processa o pedido para atender aos usuários finais  
das revendas. As revendas lucram com as  comissões de produtos e evitam etapas  desnecessárias.

Como efetuar vendas através dessa modalidade?

Entre em contato com o seu vendedor AGIS e fala o seu pedido. Neste momento, você poderá tirar suas
dúvidas sobre produtos e ele lhe informará sobre os preços da nossa tabela. Você passará o seu valor 
de vendas, assim, você já saberá o valor da comissão com os descontos de impostos.

Quais descontos a minha comissão pode sofrer?



Como faço para receber minha comissão?

Após o valor ter sido liberado, é preciso emitir uma nota fiscal de serviço com o valor da intermediação. 

Quais são os dados necessários para emissão da nota fiscal?

Dados do tomador de serviços:

Descrição de serviços: Intermediação de Vendas sobre os pedidos números.



Quais descontos poderão ocorrer sobre a nota fiscal de serviço?

Simples Nacional:

Como fazer esse cadastro?

Para cada comissão, é preciso emitir nota fiscal de serviço?



Depois da emissão da nota fiscal de serviço, quanto tempo é necessário para receber a comissão?

Você já viu os detalhes e as vantagens da Intermediação de Vendas que a Agis oferece. Que tal um 
rápido passo-a-passo para aprender como visualizar e acompanhar suas comissões?

Veja nos próximos slides

PRONTO!



Acesso ao site

para o vendedor AGIS.

https://vendas.agis.com.br/customer/account/login/

Acesse vendas.agis.com.br/customer/account/login
O acesso será com o mesmo Login e Senha já utilizados, conforme abaixo.

https://vendas.agis.com.br/customer/account/login/


para acessar os pedidos intermediados e



Envio de Nota Fiscal

deverá ser exatamente conforme o valor correspondente do pedido ou a soma deles.

O envio da nota, NÃO será mais por e-mail, e sim conforme as orientações abaixo:



Você já viu os detalhes e as vantagens da Intermediação de Vendas que a Agis oferece. Que tal um 
rápido passo-a-passo para aprender como visualizar e acompanhar suas comissões?

Veja nos próximos slides

Assim que for gerado o relatório, selecionar os pedidos 

-
dos para a emissão da nota.

- Com a nota já emitida, preencher os campos “Nota Fiscal e Data Emissão”;
- No campo Série insira 0 ou 1;
- Escolher o arquivo e selecionar a NF;
- Confirmar.



A Intermediação de Vendas facilita as operações de venda, diminui a 
carga tributária e deixa as revendas mais competitivas, pois não é 

portfólio de  produtos e reduz custos operacionais.

Comece já a usar e bons negócios!


