ARTSOFT
Gestão Comercial

Gestão Comercial
O QUE É?
Dando primazia à facilidade de utilização e à não-redundância de dados, este módulo assenta num
equilíbrio de funcionalidades que possibilita um controlo completo da gestão documental da empresa.
Integrado, permite a análise constante da informação de apoio à decisão – gerada pelos vários
utilizadores, em qualquer ponto da empresa, independentemente do ambiente gráfico.
Flexível, oferece inúmeras possibilidades de configuração, adaptando-se às necessidades, cada vez mais
específicas e exigentes, das empresas dos vários ramos de actividade.

A QUEM SE DESTINA?
A Gestão Comercial ARTSOFT destina-se a todas as empresas com processos comerciais.

ALGUMAS FUNCIONALIDADES


Automatização dos movimentos contabilísticos gerados pela gestão documental, como ordens de
produção, facturação automática ou encomendas (quando associado à contabilidade);



Método de inventariação permanente;



Conversão de documentos;



Disponibilização da informação relativa a stocks;
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Multi-armazém com gestão de stocks por localização;



Introdução de movimentos de stock configuráveis;



Gestão de produção com emissão de folhas de obra;



Possibilidade de ligação a terminais remotos;



Controlo de produtos classificados por lotes, datas de validade, número de série, multidimensões, cores e tamanhos;



Controlo de bens em segunda-mão e obras de arte;



Impressão de etiquetas identificativas de artigos;



Integração de encomendas automática;



Criação e personalização de fichas adicionais de informação;



Análise documental e rastreabilidade inerente;



Geração de relatórios electrónicos Intrastat (estatísticas sobre transacções intracomunitárias);



Solução Front Office – POS, ambiente Touchscreen e teclas programadas.



Tratamento de adiantamentos com regularização de IVA;



Gestão de avenças;



Gestão de meios de pagamento;



Gestão de comissões;



Gestão de contas correntes
(clientes, fornecedores e outros);



Gestão de contas de caixa e bancos;



Reconciliação bancária;



Faturação electrónica.

VANTAGENS
Intuitivo e prático
As aplicações ArtSOFT são intuitivas, dotadas de um ambiente prático e amigável que facilita a
interacção do utilizador, possibilitando deste modo o acesso rápido às funções relevantes para cada
tarefa efectuada.
A Gestão Comercial mantém este ambiente, permitindo ao mesmo tempo o controlo de toda a gestão
documental da empresa, fornecendo inúmeras possibilidades de configuração de modo a poder cumprir
as necessidades cada vez mais específicas e exigentes das empresas dos vários ramos de actividade.
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Integração
Quando associada à contabilidade permite automatizar os movimentos contabilísticos gerados pela
gestão documental.

Automatização de processos
A gestão documental permite, para além da automatização de documentos (como sejam ordens de
produção ou facturação automática) e encomendas, também a análise documental com toda a
rastreabilidade inerente. É também possível gerar relatórios electrónicos Intrastat (estatísticas sobre
transacções intracomunitárias).

Eficaz gestão de stocks
Empresas com a exigência da utilização do método de inventariação permanente poderão encontrar no
ArtSOFT um ambiente eficaz para a sua implementação. Encontra-se ao dispor toda informação
referente a stocks, com a possibilidade de ligação a terminais remotos.
A Gestão Comercial ArtSOFT permite também controlar produtos baseados em lotes, datas de validade,
números de série, multi-dimensões, cores e tamanhos e bens em segunda mão/obras de arte, assim
como imprimir etiquetas de identificação de artigo e suas características.

Toda a informação disponível
Possibilita criar e personalizar informação adicional
associada à ficha de terceiros que permita controlar
informação importante para a empresa, como
contactos com clientes, relatórios de vendas,
relatórios de assistência técnica, fichas técnicas de
produtos, entre outros.

POS com Front Office
Como solução de Front Office temos o POS.
Desenhado para possibilitar e facilitar a operação
dos dados, com a disponibilização de ecrãs para
operarem em ambientes de Touch Screen ou teclas programadas.
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