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FUNCIONALIDADES COMUNS
Configuração de Teclas de Atalho









Campos Adicionais
Criação de campos adicionais na base de dados









Eventos
Personalização de eventos que são executados por uma ação do utilizador









Regras de Validação
Validação de dados ou execução de eventos ao gravar um registo









Avisos
Avisos personalizados ao utilizador









Consultas Personalizadas
Criação de consultas de informação personalizadas









SubConsultas Personalizadas
Acrescentar sublistas de informação às consultas personalizadas









Listas Personalizadas
Personalização das pesquisas de registos nas tabelas









Anexos Digitais
Permite anexar ou gerar documentos digitalizados aos registos do ERP









EMB | FREE | 05 CONSULTAS FIXAS
Balancete de Conta Corrente e Tesouraria; Comparativo de Vendas / Mês;
Comparativo de Vendas / Dia; Top 10 Artigos Mais Vendidos (Ano);
Top 3 Vendedores (Ano)



APENAS COM
CASE VÁLIDO

APENAS COM
CASE VÁLIDO

APENAS COM
CASE VÁLIDO

EMB | ANALYSES



n

n

n

EMB | SALES



n

n

n

EMB | PAYMENTS



n

n

n

EMB | ORDERS





n

n

Rastreabilidade Documental
Consulta dos documentos associados, anteriores e posteriores a um documento.









Personalização de Menus por empresa
Personalização da ribbon na janela principal do ERP









Personalização de Menus por Utilizador









Dashboard's





1 DASHBOARD e
4 WIDGET's



Edição Múltipla de Registos
Funcionalidade que permite modificar vários registos de uma só vez









Parâmetros de Otimização
Permite incrementar a performance das operações em empresas com bases de dados
muito grandes, como por exemplo a colocação de listas de registos em memória.









Navegação Avançada Entre Registos
Permite pesquisar registos por outros campos que não a chave principal do registo,
por exemplo, filtrar a lista de clientes por cidade









Edição de Janelas simplificada | só ambiente windows
Mudar a localização e formatação dos campos









Edição de Janelas | só ambiente windows
código, eventos de interface e objetos





n



PLT | Plataforma de Integração
Permite a integração de outros aplicativos através da API do ERP eticadata





n



Encomendas de Clientes









Encomendas a Fornecedores









Geração Automática de Encomendas a Fornecedores









Encomendas a Armazéns









GESTÃO COMERCIAL | ENCOMENDAS
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GESTÃO COMERCIAL | ORÇAMENTOS









Compras: apenas da linha de diversos.
Na linha BASIC não permite introdução de artigos nos documentos de compras.









Introdução de Compras Sem limitações









Introdução de Encargos com imputação ao custo dos artigos









Introdução de entradas e saidas de stock









Inventários









Folhas de obra, Produções e Transformações









Introdução de Vendas









Satisfação de Enc. De clientes









Avenças









Rappel









Comissões de Vendedores









Contas Correntes de Clientes, fornecedores









Liquidações Diferidas (Ex: Cheques Pré Datadas)









Avisos de Vencimento









Emissão de Cheques









Gestão de Letras









Gestão de Comissões de Vendedores Simples









Gestão e Liquidação de Comissões









Rubricas de Tesouraria Tipificadas









Tesouraria Previsional e Real









Gestão de Caixa e Bancos









Reconciliação de Movimentos









Introdução de orçamentos

GESTÃO COMERCIAL | COMPRAS

GESTÃO COMERCIAL | STOCKS

GESTÃO COMERCIAL | VENDAS

GESTÃO COMERCIAL | CONTAS CORRENTES

GESTÃO COMERCIAL | TESOURARIA
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GESTÃO COMERCIAL | INFORMAÇÃO
Gráficos









Mapas de Análise









Mapas Personalizados









Consultas Diversas









Quadro de Gestão









Autofaturação









Tratamento Inversão Sujeito Passivo IVA









Importação de dados de Periféricos









Múltiplos Niveis de Familias









Artigos Compostos









Artigos Alternativos









Artigos Associados









Gestão de Promoções









Números de Série com Rastreabilidade









Lotes com Rastreabilidade









Livros e Edições com rastreabilidade









Grelhas e Referencias (Ex: Cores e Tamanhos)









Tratamento de adiantamentos









Retenção de IRS









Tratamento do Imposto Especial de Consumo









Tratamento de Ecovalores e D. Autor









Tratamento de Rotas









SAFT-PT









GCE | Assinatura digital
Emissão e envio de faturas em PDF assinado digitalmente e arquivo automático









Gestão de Contratos





n



GESTÃO COMERCIAL | OUTRAS

 caraterística disponível

 caraterística não disponível

n licenciamento adicional

POS
Vários Documentos de Vendas







Suspensão e Conversão de documentos







Devoluções







Talões de Troca







Encomendas de Clientes (Pontuais e Periódicas)







Amostras







Transferência de armazem







Pagamentos Parciais







Gestão de contas correntes de Clientes







Gestão de Promoções







Desconto sobre Volume de vendas







Gestão de Cartões de Cliente







Artigos Compostos







Artigos Alternativos







Artigos Associados







Folhas de Serviço







Números de Série com Rastreabilidade







Lotes com Rastreabilidade







Livros e Edições com rastreabilidade







Grelhas e Referencias (Ex: Cores e Tamanhos)







Tratamento do Imposto Especial de Consumo







Tratamento de Ecovalores e D. Autor







Retenção de IRS







SAFT-PT







PubViewer







PriceChecker







Ligação a Balanças simples







Ligação a Balanças de Grande porte







Importação de dados de Periféricos (Ex: PDT)







Registo de actividades do FO (logs)







Tolerancia a falhas de Rede
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POS GOURMET
Vendas ao Balcão Multi-documento





Suspensão e Conversão de documentos





Devoluções





Encomendas de Clientes (Pontuais e Periódicas)





Amostras





Transferência de armazem





Gestão de Salas e Mesas





Controlo de doses





Reserva de Mesas





Gestão de Listas de Espera





Gestão de Cartoes de Consumo





Pagamentos Parciais





Gestão de contas correntes de Clientes





Gestão de Promoções





Desconto sobre Volume de vendas





Gestão de Cartões de Cliente





Artigos Compostos





Artigos Alternativos





Artigos Associados





Folhas de Serviço





Números de Série com Rastreabilidade





Lotes com Rastreabilidade





Livros e Edições com rastreabilidade





Grelhas e Referencias (Ex: Cores e Tamanhos)





Tratamento do Imposto Especial de Consumo





Tratamento de Ecovalores e D. Autor





Retenção de IRS





SAFT-PT





PubViewer





PriceChecker





Ementas
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POS GOURMET ( continuação )
Operável via PDA





Operável via Comandos X64





Monitores de Cozinha





Ligação a Balanças simples





Ligação a Balanças de Grande porte





Importação de dados de Periféricos (Ex: PDT)





Registo de actividades do FO (logs)





Tolerancia a falhas de Rede





AUTOGEST STANDS
Ficha completa das viaturas







Compra de viaturas sem ligação ao módulo compras (GCE)







Compra de viaturas com Integração total com restantes módulos eticadata







compra de viaturas em lote







Venda de viaturas







Venda de viaturas em lote







Controlo de Retomas







Possibilidade de retomar várias viaturas no processo







Custos das viaturas







Gestão documental







Gestão de potenciais compradores e vendedores







Gestão dos custos do stand







Gestão de Comissões de Vendedores e Locadoras







Vários mapas de análise
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AUTOGEST RENT-A-CAR
Cadastro completo das viaturas





Gestão do processo de aluguer de viaturas





Alugueres a seguradoras





Tratamento da caução e de adiantamentos





Listas de verificação





Base de dados de condutores





Emissão do contrato normalizado





Mapa de ocupação das viaturas





Diversos mapas de análise





AUTOGEST OFICINAS
Base de dados das viaturas dos clientes







Agenda de marcações







Gestão de orçamentos de reparações







Controlo da recepção da viatura







Indicação gráfica do estado e danos







Gestão de ordens de reparação/folhas de obra







Ordens de reparação com várias entidades pagadoras







Cálculo automático da franquia e respectiva divisão da facturação







CheckList de actividades com lançamento automático de materiais e serviços







Controlo de componentes e intervalos de manutenção







Gestão de requisições e devoluções de material







Entrega e facturação da Ordens de Reparação







Emissão e controlo da garantia







Registo e controlo de funcionários







Reimpressão em lote de documentos de Oficinas







Várias consultas e Mapas de análise







Listas de verificação







Listas de Intervenção







Terminal de recolha de tarefas



n

n

AutoGest Check In



n

n
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CONTABILIDADE
Contabilidade financeira

Contabilidade orçamental

Contabilidade analítica

Centro de custos

Fluxos de caixa

Reconciliação de movimentos

Lançamentos em diferentes moedas

Contabilização simultânea em várias moedas de referência

Planos de contas alternativos

Apuramentos automáticos (IVA, Resultados, Reg. Existências)

Emissão de todos os mapas legais e declarações em papel

Emissão de todos os mapas legais e declarações em ficheiro

Diversos mapas, balancetes e extractos de análise

Consultas, extractos e mapas visualizáveis ao câmbio actual ou histórico

Mapas de gestão configuráveis (Balanço, DR, etc.)

Editor de Relatórios de Gestão no Microsoft Word

Configurador de mapas do tipo folha de cálculo

Gráficos de exploração

Arquivo digital Mister Doc

Operações multi-empresa

Webservices DGCI

Importação de Movimentos Saf-T PT e e-Fatura

Reconciliação de movimentos automática

Consolidação de Contas









n



n



n























































n

n
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GESTÃO RECURSOS HUMANOS
Cadastro completo dos funcionários





Processamento de salários





Simulação de recibo





Marcação de férias





Marcação de faltas





Gestão de contratos de trabalho





Registo e marcação de consultas e exames médicos





Alterações gerais





Emissão de todos os mapas obrigatórios





Mapas e consultas de apoio à gestão da empresa





Gestão de turnos rotativos





Lançamento simples ou multiplo de abonos e descontos





Assistente de deslocações





Avisos automáticos das datas relacionadas com funcionários e mapas legais





Caixa Geral de Aposentações

n



Ligação ao módulo de contabilidade eticadata





Gestão de Ações de Formação e Cursos

n



Segurança e Saúde no Trabalho

n



Cadastro completo dos bens





Controlo patrimonial





Distribuição por Centros de Custo





Planos financeiros





Registo da aquisição





Manutenção/Reparação de bens





Métodos das quotas constantes e das quotas degressivas





Regime intensivo de amortizações, regime duodecimal, e amortização de elementos de
reduzido valor





Processamento anual ou duodecimal pelas quotas constantes ou degressivas





Simulação e processamento de reavaliações





Tratamento de ajustes fiscais





Abates / Alienação de bens





INVESTIMENTOS
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INVESTIMENTOS ( continuação )
Emissão de todos os mapas legais





Diversos mapas de análise





Emissão de etiquetas dos bens





Descarga para a contabilidade





