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FICHA TÉCNICA

GESTWARE BASE
O Gestware Base é composto pelos 6 softwares da Gestware Comercial: Gestware Vendas, Stocks, Pontos
de Venda (P.O.S.), Compras, Contas Correntes e Etiquetas.

FUNCIONALIDADES
> Facturas, Vendas a dinheiro, Guias de Remessa, Notas de Crédito, Recibos, entre outros;
> Actualização automática de Stocks e Contas-Correntes;
> Tratamento de rentenção de IRS para empresas singulares que prestam serviços a entidades
possuam escrita organizada;
> Gráfico de análise da facturação por local de venda e das vendas por artigo;
> Cálculo das comissões de vendedores a partir das facturas;
> Entradas e saídas de artigos por códigos de barras;
> Histórico dos movimentos de artigos;
> Stock mínimo;
> Tabelas de preços por grupo, família e marca e a respectiva classificação;
> Cálculo dos valores de stock por armazém ou pela totalidade dos armazéns;
> Avisos dos pagamentos a fornecedores;
> Consulta instantânea e permanente actualizada dos documentos pendentes;
> Controlo de movimentos de clientes, fornecedores, bancos, letras e cheques pré-datados;
> Balancetes de Clientes e Fornecedores;

que

> Impressão de Etiquetas de Artigos, código de barras, Clientes e Fornecedores.
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MAPAS
Disponibilização de um conjunto de mapas personalizáveis que podem ser pedidos em Euros ou Moeda
Alternativa e para qualquer intervalo de datas.
> Mapa registo de facturação diária;
> Mapa de recibos emitidos;
> Mapa de Vendas de Artigos;
> Mapa de Inventário;
> Mapa de Compras de Artigos;
> Mapa de registo de compras diárias, por departamento e data.

BENEFÍCIOS

> Possibilidade de acesso e operação através de dispositivos móveis (Tablets e Smartphones); >
Interface simples, intuitiva e de rápida aprendizagem;
> Fácil de instalar e com as respectivas instruções de instalação;
> Documentos configuráveis pelo utilizador;
> Preparado para a última versão do ficheiro SAF-T PT, obrigatório desde 01.01.2010 em todos

os

sistemas de facturação com recurso a meios informáticos;
> Software Pontos de Venda adaptável a todas as configurações de hardware (gaveta, scanner,
impressora, entre outros).
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