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Funcionalidades Basic Standard Profissional

Vendas

Clientes

Outros devedores

Emissão de documentos de venda

Emissão de documentos de recebimento

Emissão de notas de crédito financeiras

Lançamento de receitas

Moradas alternativas clientes

Tabelas de desconto clientes

Tabelas preços de clientes

Tipos de documentos bloqueados ao cliente

Vendedores e comissões

Tabela de comissões de vendedores

Bloquear vendas a clientes com documentos pendentes

Contactos de clientes

Descrição de artigos por cliente

Rota de distribuição e mapas de cargaRota de distribuição e mapas de carga

Resumo de facturas

Possibilidade de alterar entidade em documentos emitidos

Rota de distribuição e mapas de carga

Estabelecer preços de venda mínimos do artigo

Mostrar documentos por facturar do cliente ao emitir-lhe novos documentos

Stocks

Artigos

Formulas cubicagem

Gestão de lotes

Gestão de números de série

Gestão de cores e tamanhos

Eco taxas

Artigos compostos

Artigos conjuntos

Artigos Associados

Factor de correcção do tabaco

Gestão de vasilhame

Produção

Transferências entre armazéns 
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Funcionalidades Basic Standard Profissional

Compras

Fornecedores

Outros Credores

Emissão de documentos de compra

Emissão de documentos de pagamento

Emissão de notas de crédito financeiras

Lançamento de despesas

Mapas e listagens

Alertas

Rappel de clientes

Mapa comparativo de vendas entre anos

Margens de lucro

Painel da empresa

Módulos adicionais

Ponto de venda

Gestão de oficinas auto

Gestão de assistências técnicas

Gestão de obras

Gestão de contas bancárias

Fidelização de clientes

Gestão de lojas

Pré-Venda e Auto-Venda

Transporte de mercadorias perigosas (ADR/RPE)

Outras características

Séries de documentos

Gestão de stocks por armazém

Ler dados de leitores de códigos de barras portáteis

Adicionar novos tipos de documentos

Exportação de dados para outros formatos(Excel, TXT, DBF, XML,HTML) 

Imprimir directamente para formato PDF

Gravar configuração de listagens definidas pelo utilizador de Clientes e Artigos

Registo de chamadas telefónicas

Correr módulo externos

Campos livres

Configuração de permissões diversas na emissão de documentos

Legenda

Funcionalidade disponível

Funcionalidade indisponível

Funcionalidade disponível mediante licenciamento adicional


