“O ritmo acelerado na era da informação torna imperativo
que cada empresa reserve um tempo signiﬁcativo para
examinar e perguntar que adaptações deverá empreender
agora para sobreviver e prosperar.”
Philip Kotler

EMPRESA
A SoftSolutions existe há 11 anos no mercado Português .

OBJECTIVOS

É uma empresa tecnológica, integrada num mercado
económico, que gere uma carteira de 2.000 Licenças.

Para atingir os seus objetivos, a SoftSolutions tem desenvolvido para além de software standardizado de gestão,
soluções personalizadas, otimizadas para a integração de

MISSÃO

todas

Esta empresa tem por missão desenvolver e comercializar

(faturação, serviços, marketing, produtos, entre outros)

soluções de software que permitam promover o reforço da

utilizando as tecnologias mais adequadas à realidade de

capacidade tecnológica dos seus clientes e simpliﬁcar a sua

cada empresa.

gestão.
Através da integração de soluções inovadoras vocacionadas
para a gestão do negócio e criação de novos canais de
relacionamento com os seus clientes.
ESTRATÈGIA
Esta estratégia permite melhorar a eﬁciência operacional
da

sua

empresa

e

simultaneamente

reforçar

o

posicionamento no mercado e na conquista de novos
negócios.

as

atividades

de

uma

empresa

na

Internet

O SoftManagement é um software de gestão desenvolvido
a pensar nas pequenas e médias empresas.
Com o objetivo de simpliﬁcar as operações destas empresas, o SoftManagement foi desenhado com um interface
extremamente simples e intuitivo, que permitirá melhorar
signiﬁcativamente a eﬁciência e rentabilidade do seu
negócio.

O SoftManagement dispõe na sua versão de base um conjunto de funcionalidades que permitem uma gestão eﬁcaz das
componentes comercial e ﬁnanceira de uma empresa:

GESTÃO DE CLIENTES

GESTÃO DE FORNECEDORES

GESTÃO DE TESOURARIA

CONTAS CORRENTES

GESTÃO DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

LISTAGENS/ EXPORTAÇÃO
INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO

FATURAÇÃO E COMPRAS

FICHEIRO SAFT-PT

Desenhado com um interface extremamente simples e intuitivo, que permite melhorar signiﬁcativamente a eﬁciência
e rentabilidade do seu negócio.

GESTÃO DE CLIENTES
• Ficha de cliente.

• Campo “Trato”.

• Edição manual ou automática de nº de cliente.

• Tipologia de cliente “Consumidor-Final”.

• Endereço comercial alternativo para todos os documentos.

• Inserção de moradas de descarga de cliente.

• Condições comerciais.

• Gestão de diferentes tipos de contactos.

• Gestão de prazos de recebimentos.

• Listagem com ﬁltro por cliente, nº, tipo de cliente, ou localidade.

• Tipologia de clientes com possibilidade de diferenciar preços
no módulo de produtos/serviços.

• Filtros na pesquisa de clientes (de acordo com letras introduzidas nos

• Saldos de conta corrente.

• Possibilidade de esconder/visualizar campos nas listagens de

• Limite de crédito a clientes.

clientes.

• Listagem de clientes com os principais contactos.

• Possibilidade de introdução de nº de contribuinte até 20 caracteres.

• Listagem de documentos em dívida/vencidos.
• Procura incremental de clientes.
• Observações/notas gerais.

campos de consulta).

GESTÃO DE FORNECEDORES
• Ficha de fornecedor.

(pendente, pago).

• Possibilidade de se colocar número de fornecedor.

• Listagem de fornecedores com documentos em dívida/vencidos.

• Lista de fornecedores com principais contactos.

• Listagem de fornecedores com ﬁltros por fornecedor, nº, tipo e

• Procura incremental de fornecedores.

localidade.

• Observações/notas gerais.
• Valor em dívida de fornecedores com o desconto ﬁnanceiro até à data
do respectivo desconto.

• Conﬁguração de lista de prazos de pagamentos nos documentos
recebidos.
• Exportação de documentos para Adobe Acrobat (*.pdf).
• Gestão de contactos múltiplos dos colaboradores de fornecedores.
• Saldo devedor/credor directo de fornecedores.
• Condições comerciais de fornecedores.
• Lista de documentos com estado do documento fornecedores

• Possibilidade de esconder/visualizar campos nas listagens de
fornecedores.

• Filtros na pesquisa de fornecedores (de acordo com letras introduzidas nos campos de consulta).
• Gestão de diferentes tipos de contactos.
• Possibilidade de introdução de nº de contribuinte até 20 caracteres.

GESTÃO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
• Ficha de produto/serviço.

• Observações de texto livre.

• Gestão de preços por tipologia de cliente e por fonrcedor

• Criação de múltiplos preços de venda por tipologia de cliente.

• Gestão de produtos compostos.

• Visualização de margem de lucro face à concorrência.

• Articulação de produtos compostos com stocks.

• Escolha de fornecedor habitual/escolhido por produto/serviço.

• Inserção de imagem do produto.

• Lista de documentos com estado (pendente, pago).

• Comparação de preços com a concorrência.

• Listagem de stocks com preço médio.

• Inserção de marcas, tipo de produto, família.

• Listagem de vendas mensais, anuais e por cliente.

• Edição na descrição do produto capturados auto. nos documentos.

• Inserção de código de barras.

• Diferenciação por serviço/produto/produto composto.

• Produtos descontinuados assinalados com fundo vermelho podendo

• Inserção de múltiplos preços de compra por produto/serviço por

ser removidos da lista.

fornecedor.

• Filtros na pesquisa de produtos/serviços (de acordo com letras intro-

• Exportação de produtos para Excel.

duzidas nos campos de consulta).

• Tabela de famílias de produto.

• Listagem avançada de produtos com ﬁltro por família, tipo, marca,

• Activar/desactivar produtos (descontinuar).

IVA, retenção, com possibilidade de agrupar os itens por referência ou
descrição.

• Alterar referências de produtos com movimentos executados.

• Links rápidos para os módulos , tabelas e preços.

GESTÃO DE FATURAÇÃO E COMPRAS
• Emissão de Facturas, Vendas a Dinheiro, Notas de Crédito, Notas de
Débito, Guias de Remessa e Notas de Devolução de clientes.

• Diferenciação de preços por tipologia de clientes.

• Recepção de facturas, notas de crédito, notas de débito, compra a

guia de remessa.

dinheiro, pró-forma de fornecedores.

• Wizard para emissão de vendas a dinheiro.

• Emissão de documentos com desconto ﬁnanceiro (várias datas).

• Captura de designação e preços de artigos por referência dos

• Emissão de documentos com múltiplos tipos de desconto.

fornecedores.

• Emissão de facturas pró-forma.
• Emissão de documentos com retenção de IRS.

• Pesquisa de facturas e visualização de facturas no ecrã com os seus
detalhes.

• Recepção de documentos de fornecedores com opção de desconto

• Listagem de fornecedores com principais contactos.

ﬁnanceiro (várias datas).

• Possibilidade de integrar guia de remessa na factura a clientes.

• Valor em dívida de fornecedores com o desconto ﬁnanceiro até à
data do respectivo desconto.

• Meios de pagamento nas vendas a dinheiro.

• Listagem com estado dos documentos de clientes e fornecedores.

• Captura de preços de artigos por preço deﬁnido para o tipo de cliente.

• Seleccionar armazéns por produto adquirido.

• Automatização de descontos especíﬁcos para o cliente, negociados

• Consulta e emissão de outras vias de documentos.

previamente.

• Lista de referências e designação na colocação de itens na factura.

• Wizard para emissão de facturas através de facturas pró-forma ou

• Exportação de documentos para Adobe Acrobat (*.pdf).

• Possibilidade de colocar observação nos documentos.

• Filtro de documentos por exercício económico.

• Calculo de comissões.

• Designação de Documentos conﬁgurável.
• Conﬁguração de NIB nos documentos para pagamentos de clientes.

• Possibilidade de alterar estado para processado dos documentos

• Possibilidade de emissão de documentos sem cabeçalho.

(Facturas Pro-Forma, Orçamentos, Guias Transporte, Guias Remessa).

• Anulação de venda a dinheiro e recebimento automaticamente.
• Possibilidade de colocar assunto nos documentos.
• Possibilidade de colocar nossa referência e vossa referência nos
documentos.

• Aviso de stocks insuﬁciente quando os produtos são facturados.
• Listagem avançada dos documentos com ﬁltros por entidade, por
data, ou por tipo de documento com possibilidade de agrupar por
cliente/fornecedor ou por tipo de documento.

• Links rápidos aos formulários de conﬁguração de documentos
a partir do módulo.

• Pesquisa de clientes/fornecedores por nº.
• Gestão de séries nos documentos.
• Filtros na pesquisa de documentos (de acordo com letras
introduzidas nos campos de consulta).

• Possibilidade de esconder/visualizar campos nas listagens dos
documentos.

GESTÃO DE TESOURARIA
• Ficha de fornecedor.

Lista detalhada de documentos a receber e a pagar.

Criar e gerir diversas caixas e bancos (com contactos e gestão de
múltiplas contas).

Gestão de contactos múltiplos de colaboradores de bancos.

Inserção de diversos meios de pagamento.
Gestão de tipo de contas (à ordem, conta corrente, outras).
Recebimentos e pagamentos parciais.
Estorno de pagamentos e recebimentos.
Adiantamentos de clientes.

Filtro na pesquisa de recebimentos e pagamentos (apenas surgem
entidades com documentos em dívida).
Filtro na pesquisa de recebimentos e pagamentos (de acordo com
letras introduzidas).
Links rápidos aos formulários de conﬁguração de documentos a partir
do módulo.

Adiantamentos a fornecedores.

Filtros na pesquisa de documentos (de acordo com letras introduzidas
nos campos de consulta).

Impressão em série de recibos.

Inserção de datas de emissão nos documentos.

Emissão de cartas de pagamento a fornecedores.

Pesquisa de clientes/fornecedores por nº.

Seleccionar vários documentos para pagamento/recebimento.

Possibilidade de colocar assunto e observação nos documentos.

Emissão de recibos.

Impressão de cartas de pagamentos.

Recibos detalhados com documentos para recebimento/pagamento.

CONTAS CORRENTES
• Visualização, impressão e gestão de:
• extractos contas de clientes, fornecedores, bancos e caixa.
• Introdução movimentos manuais nas contas de clientes, fornecedores, bancos e caixa.
• Filtros na pesquisa de entidades (de acordo com letras introduzidas nos campos de consulta).
• Listagem avançada de Balancetes com ﬁltro por entidade (clientes, fornecedores, bancos e caixa) e por datas de balancete.
• Listagem avançada de Contas Correntes com ﬁltro por entidade (clientes, fornecedores, bancos e caixa), por datas, com
a possibilidade de proceder a listagens simples ou detalhadas.

LISTAGENS / EXPORTAÇÃO
• Ficha de fornecedor.

por tipo de documento.

• Listagem de clientes com ﬁltro por nome, nº, tipo, ou localidade.

• Listagem de Balancetes com ﬁltro por entidade (clientes, fornecedores,

• Listagem respeitante a documentos em dívida ou vencidos de clientes
com ﬁltro por nome, estado do documento, tipos de documento, com
possibilidade de agrupar por cliente.

• Listagem de fornecedores com ﬁltro por nome, nº, tipo, ou localidade.
• Listagem respeitante a documentos em dívida ou vencidos a fornecedores com ﬁltro por nome, estado do documento, tipos de documento,
com possibilidade de agrupar por fornecedor.

• Listagem de produtos com ﬁltro por família, tipo, marca, IVA, retenção,
com possibilidade de agrupar os itens por referência ou descrição.

• Listagem de stocks por estabelecimento com ﬁltro por datas.
• Listagem de documentos com ﬁltros por entidade, por data, ou por tipo
de documento com possibilidade de agrupar por cliente/fornecedor ou

bancos e caixa) e datas de balancete.

• Listagem de Contas Correntes com ﬁltro por entidade (clientes, fornecedores, bancos e caixa), por datas, com a possibilidade de proceder a listagens simples ou detalhadas.

• Possibilidade de impressão e de exportação das listagens obtidas para
diferentes tipos de formato digital (Excel, imagem, HTML, WinWord, pdf,
entre outros).

LISTAGENS / EXPORTAÇÃO
SAFT-PT (Standard Audit File for Tax Purposes – Portuguese version) é um ﬁcheiro normalizado (em formato XML) com o objetivo de permitir uma
exportação fácil, e em qualquer altura, de um conjunto predeﬁnido de registos contabilísticos, de faturação, de documentos de transporte e recibos
emitidos, num formato legível e comum, independentemente do programa utilizado, sem afetar a estrutura interna da base de dados do programa
ou a sua funcionalidade.

A adoção deste modelo proporciona às empresas uma ferramenta que permite satisfazer os requisitos de fornecimento de informação aos serviços
de inspeção, acionistas, auditores internos ou externos e revisores de contas.

O formato normalizado facilita a extração e tratamento da informação, evitando a necessidade de especialização dos auditores nos diversos sistemas, simpliﬁcando procedimentos e impulsionando a utilização de novas tecnologias.

O ﬁcheiro SAFT-PT destina-se a facilitar a recolha em formato eletrónico dos dados ﬁscais relevantes por parte dos inspetores/auditores tributários,
enquanto suporte das declarações ﬁscais dos contribuintes e/ou para a análise dos registos contabilísticos ou de outros com relevância ﬁscal..

GESTÃO DE
PRODUTOS/
SERVIÇOS

GESTÃO DE
FORNECEDORES

GESTÃO DE
CLIENTES

FICHEIRO SAFT-PT

LISTAGENS /
EXPORTAÇÃO
GESTÃO TESOURARIA

CÁLCULO DE
COMISSÕES

CONTAS
CORRENTES

FATURAÇÃO
E COMPRAS

SABIA QUE ...
O SM SoftManagement permite que trabalhe com
várias aréas de negócio no mesmo programa?
Foi no sentido de facilitar o performance de cada negócio, que criámos
vários módulos especíﬁcos à medida de cada cliente, conheça os nossos
módulos adicionais.

Sof t S o lut i o ns,Ld a

Rua Afonso de Albuquerque Lote 1 Escritório 1,
8100-532 Loulé, Algarve, Portugal
+351 289 411 413 (geral) | +351 289 411 414 (comercial) |
+351 914 288 310 (comercial - parceiros)

@ : softsolutions@softsolutions.pt

Rua Castilho, no14C, 4 Andar 1269-077 Lisboa, Portugal
+351 213 143 490 (escritório Lisboa)

www.softmanagement.pt | www.smsocios.com |
www.smpos.pt | www.smtech.pt

