GESTÃO COMERCIAL

O QUE É?
A Gestão Comercial possibilita um controlo completo da sua gestão documental
(certificação de faturas, faturas simplificadas, notas de crédito, notas de débito,
documentos de entrada e saída, etc.).
Esta solução acompanha todos os processos da sua empresa, garantindo uma
visão global e integrada das principais áreas de negócio:

CLIENTES E
FORNECEDORES

CONTAS
CORRENTES

STOCKS E
INVENTÁRIOS

COMPRAS E
VENDAS

TESOURARIA

A QUEM SE DESTINA?
A flexibilidade do ARTSOFT ajusta-se às exigências de qualquer negócio ou ramo de
atividade.
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VANTAGENS
INTUITIVO
Desenhada a pensar no utilizador, a Gestão Comercial ARTSOFT é uma aplicação intuitiva e fácil de usar. Permite ainda configurações por utilizador ou grupos de utilizadores.

INTEGRAÇÃO
Quando associada à contabilidade permite automatizar os movimentos contabilísticos gerados pela gestão documental em tempo real.

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
Automatiza documentos (ordens de produção ou faturação automática) e encomendas. Facilita a análise documental com toda a rastreabilidade inerente.

GESTÃO EFICAZ DE STOCKS
Acesso a toda a informação sobre stocks. Controla produtos por lote, datas de
validade, números de série, multi-dimensões, cores e tamanhos.

TODA A INFORMAÇÃO DISPONÍVEL
Possibilita criar e personalizar informação adicional à ficha de artigos, clientes ou
fornecedores, como contactos, relatórios de vendas, relatórios de assistência técnica, fichas técnicas de produtos, entre outros.
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CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES
Certificação de documentos;
Ficheiro SAF-T(PT);
Comunicação mensal de vendas à AT;
Comunicação de Documentos de Transporte à AT;
Gestão de Clientes e Fornecedores;
Tratamento de adiantamentos de clientes e a fornecedores;
Gestão de Contas Correntes;
Gestão de Meios de pagamento;
Gestão de Stocks, suportando o método de inventariação permanente;
Impressão de etiquetas identificativas de artigos;
Cálculo do Custo Médio Ponderado à data;
Cálculo da Rotação de Stocks;
Comunicação de inventários à AT;
Criação e personalização de fichas adicionais de informação;
Estatísticas de Artigos e Terceiros (por ranking, top 10 ou lei de pareto 80/20).
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