V8

A SUA NOVA VERSÃO DO ARTSOFT

Chegou uma nova versão
do ARTSOFT, a V8!

NOVO DESIGN APELATIVO
E INTUITIVO

Com uma interface renovada e mais apelativa para o

alargado de novos e intuitivos ícones, poderá dese-

utilizador, esta versão apresenta melhoramentos ao

nhar a sua própria barra de ferramentas, com os

nível da usabilidade e do aspeto gráfico, tornando-a

atalhos que mais utiliza.

mais intuitiva, aumentando a eficiência da sua equipa,

O aspeto geral da aplicação (janelas, cores, formas e

e facilitando a consulta da informação relativa a toda

botões) pode também ser personalizado pelo utiliza-

a atividade da empresa.

dor usando um dos mais de 10 temas disponíveis.

Sendo a flexibilidade um dos pilares desta nova
versão, a V8 foi desenvolvida para se adaptar ao
máximo às necessidades dos utilizadores, diminuindo
o esforço necessário na ambientação à aplicação.
A nova versão junta à robustez e fiabilidade dos dados
um aspeto moderno, maior usabilidade e adaptabilidade, aliado à qualidade a que a ARTSOFT sempre
habituou os seus clientes.

A nova interface da V8 dispõe de uma barra de ferramentas totalmente personalizável. Com um conjunto

INFORMAÇÃO RELEVANTE PARA
A TOMADA DE DECISÃO
As novas análises ARTSOFT permitem ao utilizador
personalizar

a

informação

a

ser

apresentada

graficamente, diminuindo o tempo despendido na
consulta da informação das diversas áreas da sua
empresa, tornando o processo de tomada de decisão
mais rápido e eficaz baseando-se em informação
sólida e atualizada.
Os gráficos mais relevantes para o seu dia-a-dia
podem estar permanentemente visíveis no fundo da
aplicação e atualizados sempre que necessário,
obtendo informação em tempo real.

SIMPLIFICAÇÃO NA GESTÃO DE DOCUMENTOS E
CONTAS CORRENTES

GESTÃO DE
NEGOCIADOS

Os ecrãs de gestão de documentos e de contas

O controlo do resultado de campanhas e promoções

correntes foram totalmente reformulados na V8, com o

específicas pela utilização de códigos promocionais é

objetivo de melhorar a usabilidade e tornar o seu

de grande utilidade na medição do ROI destas ações de

dia-a-dia mais produtivo.

marketing.

A nova organização dos campos permite aos utilizadores

A V8 dispõe de automatismos para gerir e controlar

serem mais rápidos na criação de documentos, assim

códigos promocionais ou ainda códigos utilizados para

como facilita a consulta/análise dos documentos

validar descontos negociados para um ou mais clientes,

inseridos.

ou um ou mais produtos específicos.

CÓDIGOS

PROMOCIONAIS

E

Vocacionado para ser extremamente personalizável, é
possível alterar a apresentação dos campos em ambas
as janelas, tornando-as mais simples e mais adaptadas
às necessidades do utilizador.

REGISTO DE DESPESAS EM
INTEGRADAS NA CONTABILIDADE

SERVIÇO

Esta versão disponibiliza novas funcionalidades para
controlo das despesas em serviço diretamente no ERP

VISÃO GLOBAL E RIGOROSA DA TESOURARIA
DA SUA EMPRESA

e com integração automática na contabilidade.

Com o novo plano de tesouraria, consegue controlar os

versão desktop do ARTSOFT, ou na versão móvel de

valores a receber e a pagar, assim como efetuar

Auto Venda em Android.

previsões de pagamento. As novas funcionalidades
possibilitam o tratamento dos valores pendentes por
área de negócio, ou seja, área Comercial, Recursos
Humanos ou Contabilidade.
Com a nova disposição da informação o utilizador
consegue analisar rapidamente os valores de cada uma
das áreas, facilitando o controlo da tesouraria da sua
empresa,

possibilitando-lhe

tomar

as

devidas

precauções de modo a garantir os níveis de liquidez
desejados.

As despesas realizadas podem ser introduzidas na

ALERTAS SOBRE AS OBRIGAÇÕES FISCAIS
O cumprimento dos prazos exigidos pelas orga-

GARANTA QUE AS TAREFAS SÃO EFETUADAS A
TEMPO

nizações fiscais é um ponto crucial no bom funciona-

A nova versão disponibiliza no módulo de BPM a opção para

mento de uma organização, evitando prejuízos

gestão de prioridades das tarefas por utilizadores. Desta

desnecessários com coimas por entregas atrasadas

forma, os colaboradores têm as suas tarefas organizadas

dos documentos.

por ordem de importância, contribuindo para a organização

Por esta razão é disponibilizado na nova versão um

do seu plano de trabalho diário, otimizando a utilização dos

calendário fiscal (configurável) que inclui todas as

recursos.

datas

alertas

Esta funcionalidade permite-lhe efetuar alterações nas

consoante a proximidade do final do prazo de entre-

equipas de trabalho conforme o progresso das tarefas mais

ga das declarações. Desta forma evitam-se atrasos

prioritárias e facilita a priorização de processos da empresa

na entrega dos documentos, salvaguardando a

como um todo.

das

obrigações

fiscais,

e

gera

empresa de custos desnecessários.
Podem ainda ser adicionados ao calendário alertas
personalizados por utilizador, facilitando a orga-

WORKFLOW DOCUMENTAL SIMPLIFICADO

nização dos acontecimentos individuais.

Para facilitar a aprendizagem e simplificar os processos
da sua empresa, foram disponibilizadas novas opções
que lhe permitem diminuir o número de documentos

MOBILIDADE
No atual mundo de negócios a mobilidade é um fator
crítico de sucesso para se atingirem elevados níveis
de produtividade. No seu dia-a-dia, as equipas comerciais, que passam a maior parte do tempo fora do
escritório, precisam ter fácil e rápido acesso a
informação crítica para a gestão da relação com os
seus clientes. O ARTSOFT Mobile em Android está
totalmente integrado com a V8, ao mesmo tempo
que disponibiliza informação de apoio à venda, facili-

criados para efetuar a sua atividade.
É agora permitido ter um único documento para efetuar
compras para os diversos espaços fiscais, assim como ter
encomendas para qualquer tipo de terceiro (nacional,
intracomunitário e extracomunitário).
Quanto menor é a variedade de documentos, mais
simples se torna a tarefa do utilizador, o que diminui a
probabilidade de erro na criação de documentos e consequentes problemas adjacentes.

ta operações, otimiza processos e realiza tarefas,
auxiliando os profissionais a atingir a sua máxima
rentabilidade.
A integração de plataformas móveis com a V8
permite-lhe faturar aos seus clientes, aceder a
stocks e outras informações dos artigos, controlar as
planear visitas aos clientes, entre outras funcionalidades, independentemente do local onde se encontre.
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contas correntes, inserir despesas no software,

