




Módulo POS

O POS é uma ferramenta essencial, destina-se a empresas que necessitam de Point of Sale (POS) para 

facilitar a sua faturação, nomeadamente empresas de retalho, cadeias de lojas, restauração e outros pontos 

de venda. Este módulo acrescenta grandes vantagens ao SoftManagement, pois para além do interface simples 

e intuitivo permite total integração com o software de base, totalmente configurável pelo utilizador, cumprindo 

com todas as obrigações legais.

BARES CAFETÁRIAS

PADARIAS PEIXARIASTALHOS

RESTAURANTES

SUPERMERCADOS

PASTELARIAS LOJAS



Com o POS o processo de vendas é totalmente integrado com o backoffice.  
Controle a sua empresa só com um Click.

Funcionalidades:

(NOVO) Instalação em Rede com tablets (para pedidos na mesa).





 “Um sistema POS á sua medida.”

O POS é uma ferramenta intuítiva, fácil e eficiente.
Uma Ferramenta que visa melhorar a nossa relação com o cliente.

INCLUÍ:

∙ Utilização do software POS durante o periodo do contrato;

∙ Assistência Técnica durante o periodo do contrato*;

∙ Actualizações Legais ou implementadas pela Softsolutions, sem custos adicionais, no periodo do              

contrato;

∙ Taxa de serviço de abertura de contrato (75€+iva);

∙ Seguro obrigatório do equipamento; 

STANDARD + EQUIPAMENTO  

Software base + módulo POS; Windows 7; gaveta de notas ; impressora de tick-

ets e o POS.

INCLUÍ:

∙ Assistência Técnica durante o periodo do contrato*;

∙ Actualizações Legais ou implementadas pela Softsolutions, sem custos adicionais, no periodo do 

contrato;

*2 horas para contrato de 24 meses e 3 horas para contratos de 36 meses

Facilidades de pagamento (24 e 36 meses).

STANDARD  

Software base + módulo POS
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