Ponto de Venda (POS)
:: Considerações gerais
O ponto de venda(POS) é um
módulo adicional da Gestão
Comercial, logo trabalha sobre
os seus dados.
As vendas ao balcão têm
necessidades específicas. O
módulo POS foi especialmente
desenvolvido para dar resposta a essas necessidades. Nele
pode emitir todos os documentos de venda (facturas,
vendas a dinheiro, talões,
guias de remessa, guias de
transporte, etc).
Disponível em ecrã normal
(via teclado) e ecrã táctil
(touch screen).
:: Controlo de caixa
O programa permite efectuar
várias aberturas e fechos de
caixa diários, para que possa
controlar os valores em caixa
para os diferentes turnos.
Registo de entradas e saídas
de caixa.
Informação dos valores em
caixa no momento.
Controlo de pagamentos em
diferentes formas(numerário,
cheque, multibanco, etc)
Aceita pagamentos em moeda
diferente da moeda do documento. Permite calcular o
troco numa moeda diferente
da moeda do pagamento.
:: Emissão de vendas
Pode emitir todos os documentos de venda.
Preços com ou sem iva incluído.
Dois descontos de cabeçalho.
Cinco descontos de linha.
Comissões do vendedor. Tratamento de IRS.
Os artigos podem ser lançados
por código, código de barras
ou teclas PLU´s.
Tabelas de preços e descontos
nas vendas.
Possibilidade de alterar o
cliente mesmo depois ter já

ter iniciado o documento.
Possibilidade de alterar o tipo
de documento mesmo depois
de o já ter iniciado.
O vendedor pode ser atribuído
à sessão, pedido no inicio de
cada documento ou ser o que
está na ficha do cliente. Pode
alterar o vendedor enquanto
emite o documento.
:: Manutenção de artigos e
clientes
No módulo POS pode criar
artigos e clientes
:: Impressão de documentos
A impressão dos documentos
emitidos no POS pode ser
feita para uma impressora
normal A4 ou para uma
impressora de talões.
Em ambos os casos pode
imprimir para uma impressora
partilhada por vários postos
numa rede.
O destino da impressão é configurado separadamente por
cada tipo de documento, o
que lhe permite, por exemplo,
imprimir vendas a dinheiro
numa impressora A4 e talões
na impressora de talões. Possibilidade de imprimir logótipo
no talão.

porta do computador(LPT ou
COM)
Envia dados para o visor do
cliente ligados à impressora
ou a uma porta do computador(LPT ou COM)
Trabalha com leitores de
códigos de barras e ecrãs
tácteis.
Lê directamente o peso de
balanças ligadas ao computador ou de etiquetas de códigos de barras emitidos pelas
balanças.
:: Utilitários
Reimpressão de documentos.
Duplicação da fita.
Suspensão do programa, evitando que outro utilizador
aceda ao posto.
:: Requisitos mínimos
Windows 95, 98, NT, 2000,
Me ou XP, Vista
PC Compatível Pentium
64 Mb Ram
Super VGA 800x600

:: Gestão de vales de desconto
Emissão de vales de desconto
com base em tabelas de promoções.
Aceitação do vale de desconto
como meio de pagamento.
Controle de data de validade
do vale.
:: Ligação a Hardware
O ponto de venda trabalha
com impressoras normais e
impressoras de talões, ligadas a portas LPT, COM e USB
Comunica com gavetas ligadas à impressora ou a uma
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