
vendas. 
 
:: Gestão de stock 
Entradas e saídas diversas. Emissão de 
documentos de composição (produção). 
Tratamento de lotes. Controle de stocks 
por artigo, armazém (linha profissional) 
e lotes. 
Gestão de números de série de artigos. 
Stock real e stock disponível. 
Gestão de cores e tamanhos. Gestão de 
entradas e saídas em unidades diferen-
tes da unidade de stock através do 
factor de conversão. 
Uso de fórmulas para tratamento de 
unidades não lineares (metros quadra-
dos e metros cúbicos). 
Inventário de stock e físico. Acerto 
automático do inventário de stock a 
partir do inventário físico. 
 
:: Utilitários 
Impressão de etiquetas de artigos, 
clientes, fornecedores. 
Actualização de preços por diversos 
parâmetros (valor, percentagem, mar-
gem de lucro, etc) 
Reimpressão de documentos. Transfor-
mação de documentos (por exemplo: 
Guias de remessa em Facturas). 
Exportação de dados para outros forma-
tos (EXCEL, HTML, XML, TXT e DBF). 
 
:: Segurança e permissões 
Completo controle de acessos dos utili-
zadores ás diferentes opções do progra-
ma. Estas definições chegam ao porme-
nor de se poder definir o que o utilizador 
pode ou não fazer a nível de emissão de 
um determinado tipo de documento.    
Por exemplo, definia se o utilizador pode 
emitir facturas de venda. Se na emissão 
da factura pode alterar os preços de 
venda, os descontos, se tem acesso aos 
preços de custo, se pode gravar sem 
imprimir, se pode eliminar um documen-
to ou alterar, etc. 

    

:: Considerações gerais 
A gestão comercial Golfinho é um siste-
ma de gestão totalmente integrado que 
lhe permite fazer a gestão de contas 
correntes de clientes, fornecedores, 
outros devedores e outros credores bem 
como a gestão de stocks. 
Sendo uma aplicação totalmente prepa-
rada para satisfazer as necessidades de 
uma empresa normal, dispõe ainda de 
funcionalidades e módulos que lhe 
permite satisfazer as necessidades de 
áreas de negócio mais especificas, tais 
como, sapatarias e pronto-a-vestir, 
restauração, lavandarias, papelarias, 
oficinas de automóveis e assistência 
técnica. 
Todos os relatórios que o programa 
imprime (mapas, documentos e etique-
tas) podem ser alterados pelo utilizador. 
O utilizador pode ainda adicionar novos 
relatórios por si criados, para tal o 
programa vai com um editor de relató-
rios. Multi-moeda. Vários armazéns e 
séries de documentos na versão profis-
sional. 
Extrema facilidade de utilização. Ajuda 
on-line.  
 
:: Artigos 
Código de barras com geração manual 
ou automática. Permite vários códigos 
de barras por artigo. 
O programa pode gerar as seguintes 
normas de código de barras: 
CODE39,EAN13,CODE128-A,CODE128-
B,CODE128-C,INT2 OF 5 
Descrição normal e descrição sem limite 
de caracteres. Observações sem limite 
de caracteres. 
Formulas para movimentar metros 
quadrado, metros cúbicos. 
Cores e tamanhos. Famílias. Gestão de 
lotes e de números de série de artigos. 
Unidade de stock e unidades de compra 
e venda diferentes. Pode comprar às 
caixas de 100 e vender à unidade. 
Artigos compostos, para fazer produção 
de produtos. Artigos substitutos. Artigos 
associados. Artigos conjuntos. 
Quatro preços. Definição de preço de 
venda mínimo. Tabelas de promoções. 
 
:: Clientes 
Várias moradas por cliente. No momento 
da facturação, pode indicar uma destas 
moradas. 
Moeda do cliente. Tabela de descontos e 
de preços por cliente. Limite de crédito 
por cliente.  Bloquear tipos de documen-
tos a emitir ao cliente. 
Observações sem limite de caracteres. 
Campos livres definidos pelo utilizador. 
 
:: Fornecedores 
Várias moradas por fornecedor. No 
momento da facturação, pode indicar 
uma destas moradas. 
Moeda do fornecedor. Tabela de descon-
tos e de preços por fornecedor. Obser-
vações sem limite de caracteres. Cam-
pos livres definidos pelo utilizador. 

 
:: Outros devedores e credores 
Limite de crédito por outros credores.  
 
:: Vendedores 
Tabela simples de quatro comissões. 
Possibilidade de ligar ao vendedor uma 
tabela de comissões em função do 
cliente, artigo ou famílias de artigos. 
Possibilidade de agrupar vendedores por 
grupo. 
 
:: Configuração das propriedades 
dos documentos 
Pode alterar os documentos que já vão 
configurados no programa ou criar 
novos tipos de documentos. Por exem-
plo, pode indicar se o documento 
actualiza a conta corrente, se está sujei-
to a liquidação, se movimenta stock, se 
pode ser transformado noutros docu-
mentos, modelos de impressão para 
cada tipo de documento, etc. 
 
:: Configuração da impressão dos 
documentos 
Com o programa vai uma ferramenta 
para editar os modelos de impressão. 
Assim para alterar a apresentação dos 
documentos (Facturas de venda, Vendas 
a dinheiro,  
Guias de transporte, Guias de remessa, 
Requisições a fornecedores, etc).  
Tem ainda a possibilidade de indicar 
qual a impressora por defeito para onde 
o documento vai ser enviado, podendo 
ser uma impressora local ou uma 
impressora de rede. 
 
:: Emissão de vendas / compras 
Dois descontos de cabeçalho. Cinco 
descontos de linha. Preços com ou sem 
iva incluído. 
Tratamento de IRS. Conversão de docu-
mentos.  
Possibilidade de actualizar os preços de 
venda e a tabela de preços do fornece-
dor no momento que introduz os docu-
mentos de compra. Possibilidade de 
imprimir etiquetas para os artigos movi-
mentados no momento que grava o 
documento. 
 
:: Emissão de pagamentos / recebi-
mentos 
Pagamentos totais ou parciais. Desconto 
por linha, ou seja, por documento liqui-
dado com regularização do Iva. 
Pagamentos por conta. 
  
::Emissão de notas de crédito / 
notas de débito 
Iva por item da nota de crédito / débito. 
Percentagem da comissão do vendedor 
afectada pela nota crédito / débito. 
 
::Gestão de despesas e receitas 
Lance e faça a gestão das despesas da 
sua empresa(luz, água, telefone, etc) de 
forma separada das suas compras. Da 
mesma forma controle as receitas
(rendas, etc) de forma separada das 

Para saber mais consulte o nosso site ou contacte o nosso parceiro certificado. 

GOLFINHO SOFTWARE, LDA 
Análise e Desenvolvimento de Software 
Av. Principal, 885 
Edf. Palmeiras, Loja J 
4535-014 Lourosa 
 
Telefone/Fax: 227 446 388 

Mail:   geral@golfinhosoft.pt 

Web:   WWW.GOLFINHOSOFT.PT                      

 

Gestão ComercialGestão ComercialGestão Comercial   

Funcionalidades 

• Multi-Empresa 

• Opcionalmente: Multi-
posto 

• Completo controle de 
acesso por 
utilizador 

• Documentos, mapas, 
listagens e etiquetas 
configuráveis pelo 
utilizador 

• Cópias de segurança 
automáticas 

Módulos 

Gestão Comercial 

Ponto de Venda(POS) 

Restauração 

Obras 

Fidelização de clientes 

Oficinas Auto 

Assistência Técnica  

Bancos 

Auto-Venda e Pré-Venda 

Gestão de Filiais 

PARCEIRO CERTIFICADO  
 

Desenvolvimento 

• Importação de dados  
de outros softwares 

• Desenvolvimento  por 
medida 

• Configuração de 
documentos, 
mapas e etiquetas 

Optimizado para 

- Tabacarias 
- Quiosques 
- Pronto a vestir 
- Sapatarias 
- Lavandarias 


