
 

 
 

ENC – ENCOMENDAS/ FACTURAÇÃO 
 
 
FUNCIONALIDADES 
 
O módulo de Encomendas/ Facturação permite a gestão das encomendas, no seu aspecto 

físico, à elaboração dos diferentes documentos intermédios até à emissão dos recibos ou 

pagamentos. Entregas parciais, pendentes. 

 

A aplicação possibilita a integração total da informação nos módulos de stocks e contabilidade 

on-line ou periodicamente.  

Tem disponível ajuda on-line em todos os vídeos da aplicação 

Todas as funções de recolha e consulta funcionam com o rato/teclado. 

 

Pode enviar, por e-mail, ao cliente as Facturas em formato digital (com valor legal), substituindo 

a típica factura em papel, permitindo reduzir custos na empresa. 

No processo de entrega do documento ao cliente, é mais rápido e tem a garantia que é 

entregue, sem enganos, possibilidade de devolução e extravio. 

 

Características Gerais da Aplicação : 

 

- Pode conter vários anos na mesma empresa;  

- Facturação com cálculo de fórmulas de quantidade (ex: perímetro ou m2); 

- Facturação em multi-divisa; 

- Consultas de documentos por Conta, Diário, Artigo; 

- Actualização de contrapartidas para a contabilidade; 

- Possibilidade de usar vários tipos de documento;  

- Pesquisa de artigo por qualquer campo da ficha; 

- Pesquisa de contas por qualquer campo da ficha; 

- Movimentação de artigos através do código de barras; 

- Possibilidade da criação de novas consultas/ listagens recorrendo a programação SQL; 

- Todas as listagens podem ser parametrizadas, limitando a saída dos documentos ao 

vendedor, conta, datas, país, número documento, etc.; 

- Controlo de crédito atribuído aos clientes (saldo conta corrente ou documentos 

vencidos); 

- Controlo existência dos artigos, stock mínimo, ponto de encomenda ao efectuar 

movimentação de artigos; 

- Consulta de documentos em situação livre ou usada; 

- Recolha de documentos por artigo ou com base noutros documentos; 

- Permite agrupar vários tipos de documentos automaticamente para a criação do 

documento pretendido; 



 

- Cálculo de comissões de vendedor com base nas vendas;  

- Cálculo de comissões de vendedor com base no desconto efectuado na venda; 

- Desconto de artigos fixo ou variável por tipo de cliente; 

- Recolha de documentos tipo Avença. 

 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPAIS LISTAGENS ALGUNS ELEMENTOS DE RECOLHA 
ACTUALIZADOS EM TEMPO REAL 

 

- Mapas de vendas 

- Mapas de IVA 

- Resumo por artigos 

- Resumo por conta 

- Mapa comissões de vendedor 

 

- Extracto conta corrente 

- Saldo conta corrente 

- Contrapartidas de IVA/ Vendas 

- Extracto do artigo 

- Existências do artigo 

 


