Versão profissional para pontos de Venda, com Front Office e Back Office, com controlo de
fornecedores e stock, direcionada para todas as atividades de retalho.
Características:
. Base de dados em SQL, multiempresa e multiposto, funcionamento em modo Touch ou com teclado e rato, menus
intuitivos e de fácil utilização.
Funcionalidades:
. Emissão de todos os documentos oficiais de venda, documentos retificativos de venda (formato talão e A4), com
informação de troco e emissão de documentos de transporte e guias de devolução a fornecedores.
. Gestão de clientes (ficha de Cliente com pesquisa alfabética e NIF e conta corrente com emissão de recibos).
. Gestão de fornecedores (ficha de fornecedor com pesquisa alfabética, conta corrente e pagamentos).
. Consulta de todos os documentos emitidos e emissão de 2ª vias de documentos.
. Geração de Guias em faturas.
. Venda suspensa.
. Emissão de talão de oferta, talão de troca e vale de desconto.
. Criação de utilizadores e acessos, com bloqueio de documentos de venda a utilizadores específicos.
. Criação de operadores com palavra passe.
. Vendas por operador, com análises de movimentos por operador.
. Controlo de caixa, abertura, fecho, reforço, retirada e, impressão de movimentos diários, saldos e fechos de caixa.
. Configuração de ecrãs, até 40 botões por ecrã, com imagem, texto e por operador.
. Criação, alteração e importação de temas em Front Office
. Criação de botões e artigos diretamente no Front Office.
. Criação de artigos diretamente no Front Office e, consulta de dados do artigo.
. Introdução de texto livre, criação de mensagens base e associação de mensagens a artigo.
. Ficha de artigos com pesquisa alfabética e por código de barra.
. Gestão de stocks, movimentação automática de stocks nas vendas e compras, com alerta de stock mínimo, ultimo
artigo e inventários valorizados.
. Movimentos por códigos de barra e emissão de etiquetas de artigos.
. Análises gráficas e estatísticas de vendas por artigo e família (diário, semanal, mensal ou anual)
. Análise ABC de vendas, por quantidades e ou por valores.
. Emissão do mapa de vendas e IVA diário ou mensal e mapa de compras e IVA.
. Promoção de artigos com preço especial.
. Promoção de artigos e famílias de artigos por períodos.
. Composição de produtos (produtos acabados).
. Criação de menus com diferentes taxas de IVA.
. Movimento automático de artigos para serviço takeaway (com diferentes taxas de IVA)
. Funcionamento em Tablet (Windows)
. Webservice de documentos de Venda e documentos de transporte*.
. Exportação de SAF-T - Sistema de exportação de dados (portaria nº 8632/2014)com o CAE da Empresa.
Licenciamento
. A licença é emitida pela prolider©, e permite o funcionamento da aplicação em monoposto.
Opcionais:
. Ligação a balanças eletrónicas, Módulo de cores e tamanhos, Módulo de gestão de cartões, Módulo de Lavandarias,
Multiposto.
Requisitos mínimos do sistema
. 2 Gbytes de memória RAM, 1 Gbytes de espaço disponível em disco, Windows XP ou superior, Microsoft Sql Server
2005/2008/2012/2014.

Módulos
Base de Dados SQL
Multiempresa
Multiposto
Gestão de Artigos
Definição de vários preços por Artigo
Gestão de Clientes
Gestão de Fornecedores
Gestão de Stocks
Inventários Valorizados
Contas Correntes de Clientes
Emissão de Recibos
Contas Correntes de Fornecedores
Gestão de Pagamentos a Fornecedores
Criação de Documentos
Emissão de Documentos A4
Análises e Estatísticas de Vendas
Gestão de Mesas
Utilização em Tablet (Windows)
Ligação a Balanças
Documentos em BackOffice (D.V./D.T)
Serie de Documentos por Operador
Configuração de PLU’s (cores/imagens)
Criação Automática de Ecrã PLU’s
Definição de Logotipos
Mapa de Vendas e IVA
Vendas Suspensas
Talões de Troca
Vales de Desconto
Gestão de Salas
Atribuição de Preços por Espaços
Gerar Guias em Faturas
Emissão de Etiquetas (Cod.Barra)
Impressão de Pedidos à Cozinha
Webservice Documentos Venda
Webservice Documentos de Transporte
Número de Operadores
Número de Salas (C/ reservas)
Módulo de Gestão Cores e Tamanhos
Módulo de Gestão de Cartões
Módulo de Lavandarias
Bloqueio de Documentos de Venda a Utilizadores Específicos
Criação de Plu’s diretamente no Ecrã (Front Office)
Criação de Artigos diretamente no Ecrã (Front Office)
Introdução de Texto Livre
Analise Gráfica de Vendas por Artigo
(diário/semanal/mensal/anual)
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Analise Gráfica de Vendas por Família
(Diário/Semanal/Mensal/Anual)
Analise Gráfica ABC de Vendas
Consulta de Dados do Artigo no front office
Criação de Mensagens Base
Associação de Mensagens a Artigos
Alteração de Tema do Front Office (cores)
Importar e Criar Temas do Front Office
Alerta de Rotura de Stock
Alerta de Último Artigo
Promoções de Artigos com Preço Especial
Promoções por Família de Artigos entre Períodos
Promoções de Artigos entre Períodos
Exportação do CAE da Empresa no SAF-T
Segundo Ecrã de Cliente (publicidade)
Composição de Produtos (produtos acabados) c/ Afectação a
Stocks
Criação de Menus com diferentes Taxas de IVA
Reserva de Mesas por Períodos de Funcionamento e Dias
Separação de Contas de Mesa (parcial ou total)
Configuração do Tamanho da Letra na Emissão dos Pedidos
Movimento Automático de Artigos para Serviço de Take
Away, com diferentes Taxas de IVA
Mapa de IVA com separação de movimentos por prestação
de serviços e transmissão de bens
Descrição

Lavandarias

Talões de entrega bens, com data e local de entrega
Impressão automática de ultimo talão de entrega
Emissão de documento de venda automático com base no talão de entrega
Analise de bens por entregar
Analise de bens a entregar no dia
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Cartões

Movimentação por cartão magnético ou códigos de barra.
Definição de cartões autorizados entre períodos
Definição de grupo de cartões com preços de venda diferenciados (Normal, convidado, livre transito)
Configuração de consumos mínimos e máximos por grupos de cartões
Ativar/desativar cartões
Análise de cartões em aberto
Legenda:
- Disponível
- Não disponível
- Opcional * - Disponível (formato talão)
- Disponível com contrato de continuidade ou regime de aluguer.
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