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STC – STOCKS 
 
 
FUNCIONALIDADES 
 
O módulo de Stocks é uma ferramenta essencial para uma boa administração das empresas, já 

que o controlo em tempo-real nesta área tem reflexos imediatos, nos resultados comerciais e 

financeiros das empresas. 

 

Com a aplicação tem a possibilidade de gerir vários armazéns e de ter soluções específicas 

que incluem cores e tamanhos, estruturas de artigos compostos, definição de movimentos 

automáticos entre várias fases de fabrico. 

O utilizador em disponível ajuda on-line em todos os vídeos da aplicação. 

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

 

Características Gerais da Aplicação : 

 

- Pode conter vários anos na mesma empresa; 

- Comparação de valores entre os anos existentes na empresa; 

- Permite até 99 armazéns por artigo; 

- Possibilidade de definir o número de dígitos necessários para famílias, subfamílias, 

código de artigo, definido o formato para introdução do código de artigo;  

- Pesquisa de artigo por qualquer campo da ficha; 

- Movimentação de artigos através do código de barras; 

- Consulta de valores acumulados dos artigos, existências e movimentos por armazém 

ou artigo;  

- Alteração automática dos preços de venda; 

- Impressão de códigos de barras; 

- Definição de artigos compostos (entrada ou saída de um grupo de artigos activado pela 

movimentação de um artigo); 

- Consulta de informação por grupos de artigos/famílias; 

- Possibilidade de listar inventários em qualquer altura; 

- 18 Códigos fixos para movimentação de stocks (compra, venda, incorporação de 

custos, transf. Armazém, etc.); 

- Possibilidade de definição de 13 códigos de movimento com as descrições 

pretendidas; 

- Diário de stocks totalmente parametrado (código de movimento, data movimento, conta 

movimentada, artigo, armazém). 

- Possibilitar a criação de novas consultas recorrendo a programação SQL.; 

- Evolução de um artigo num determinado período; 



 

ENC – Encomendas/ Facturação 

- Todas as listagens podem ser parametrizadas, limitando a saída dos artigos à 

existência de valores em determinados campos; 

- Possibilidade de impressão dos mapas com subtotais, totais, e títulos por subfamília e 

família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS LISTAGENS ALGUNS ELEMENTOS DE CONSULTA  
E TRATADOS EM TEMPO REAL  

 

- Preçários 

- Inventário 

- Análise de compras 

- Análise de vendas 

- Controlo de Existências 

- Fichas de artigos 

- Diários de movimentos 

- Etiquetas de artigo 

 

 

- Preço médio de custo 

- Ultimo preço de compra 

- Data da última compra 

- Fornecedor da última compra 

- Existências quantidade / valor 

- Compras e vendas 

(quantidades e valores) 

- Custo das vendas 

- Margem bruta em valor e % 

- Consumo médio mensal 

 


