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Um Software para a gestão de Associações, 
Clubes e Instituições que gerem sócios. 
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1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 
A SoftSolutions é uma empresa TIC com capital social de 50.000€, financeiramente sólida e com uma carteira de 
mais de 2.500 clientes, tem por missão desenvolver e comercializar soluções de software de gestão para diversas 
áreas de negócio.  Além de software de gestão, desenvolve aplicações e soluções personalizadas para a 
integração das atividades de um negócio na Internet (serviços, marketing, loja de produtos on-line, crm, entre 
outros) de acordo com as tecnologias mais adequadas à realidade de cada cliente. 
 
 
 
2. SM SÓCIOS – SOFTWARE DE GESTÃO 
 
Se procura um software para gestão de sócios, atletas, utentes e associados o SM Sócios é do seu interesse. Uma 
utilização adequada do software permite reduzir em mais de 70% o tempo e custo despendido com a gestão de 
associados, e assim melhorar o ROI (return on investment). 
Para atingir essa finalidade, o SM Sócios permite processar em massa documentos de quotas com referência 
multibanco, enviar massivamente por e-mail ou para impressora os documentos gerados, bem como emitir 
faturas ou recibos de donativo, e enviar informação para os associados. 

Pode ainda gerir custos de estrutura e compras a fornecedores (com avisos de pagamento), tesouraria, contas 
correntes, e assim optimizar a gestão financeira da Instituição. Para serviços de restauração ou loja de 
merchadising pode integrar um POS. 

O SM Sócios pode ser utilizado em diversos países, pois é multimoeda (euro, kwanza, metical, real, escudo de 
Cabo verde, ou outra). 

 
 
+ Sobre o SM Sócios 
 
Este software oferece a partir da versão standard funcionalidades de um software de gestão (certificado pela 
Autoridade Tributária com o nº966). Destaque para a faturação, gestão de custos e proveitos da Instituição, 
gestão de fornecedores, bem como contas correntes, emissão de diversas tipologias de documentos, entre 
outras (ver anexo à apresentação). 
 
 
 
Com o SM Sócios, comece rapidamente e a gestão fica + fácil… 

 
 

Importação de 
dados

•Importe os dados de 
identificação de 
sócios, informação 
das quotas, bem 
como dados 
adicionais dos seus 
associados de um 
ficheiro Excel, num 
clique. 

Processamento 
de quotas

•Com o SM sócios 
emita, num clique, 
documento de 
quotas e faturas em 
massa, e torne um 
processo 
burocrático, numa 
tarefa 
extremamente 
simples.

Impressão e 
Envio

•Num clique envie e-
mail personalizado 
com o documento 
de quota ou 
mensalidade, em 
anexo, para todos 
os seus associados 
ou clientes. 
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Apresentação gráfica do SM Sócios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
+ Benefícios 
 
Ao subscrever o SM Sócios acede não só a um software de gestão de sócios, adere também a um conjunto de 
vantagens e possibilidade de usufruir de serviços adicionais que vão facilitar a vida da sua Instituição, a utilização 
da aplicação e a exposição que têm na internet. 
 

 

•Na era de automatização, o 
SM Sócios permite uma 
simplificação do workflow 
administrativo da  Instituição, 
desde a emissão da quota até 
ao recibo, e relacionamento 
com o associado.

Workflow de 
funcionalidades 

•Com a possibilidade de 
diversas formas de 
pagamento (ref MB), e envio 
massivo de extratos aos 
devedores por email, reduza 
os prazos médios de 
recebimento.

Melhor gestão 
de cash flow

•Com o SM Sócios não paga 
pelas atualizações. São 
gratuitas e a sua instituição 
pode contar com todas as 
melhorias de funcionalidades 
bem como com as alterações 
legais solicitadas pela AT.

Atualizações 
gratuitas 

•Com o SM Sócios pode 
disponibilizar acesso  a uma 
área de sócios on-line com  
documentos contabilísticos, 
extrato de conta corrente, e a 
gestão documental. 

Área de sócios 
on-line

•E se não tem site ou procura 
uma nova solução, 
profissional e lowcost, que 
integre com o SM Sócios, 
contate-nos. (valor não 
incluido na subscrição)

Serviços on-line

•Tutoriais, E-books, easy steps 
e videos tornam o processo 
de aprendizagem do SM 
Sócios muito + fácil. Beneficie 
também da oferta inicial de 
suporte da nossa equipa.

Suporte

O SM Sócios apresenta 
um ambiente para 
trabalhar Simples,  
Intuitivo e Modular. 
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3.  PROPOSTA DE VALOR 
 
O SM Sócios apresenta 4 versões, que funcionam numa lógica SAAS (Software As A Service) que permitem 
diferentes níveis de utilização e acesso a funcionalidades e serviços (preços de subscrição para 1 posto). 
 

 
 
Agora com o Regime Geral de proteção de dados e proteja os dados dos seus associados e alunos. 
 

(1) Importação de ficheiro Excel, importa até 5 campos adicionais. Se utilizar a template Excel e o Easy Steps 
fornecidos pela Softsolutions, a importação é mais fácil.  

(2) Pressupõe que seja efetuado um contrato com a entidade fornecedora do serviço (aceder ao formulário de 
registo da Lusopay). Os preços do serviço são responsabilidade do fornecedor. 

(3) O SM sócios permite backups para a Google drive, desde que o cliente disponha de uma conta gmail ou gestão 
de domínio com a Google. 

(4) No ano da primeira subscrição oferta de 1 hora de apoio técnico, contabilizada ao minuto (não aplicável a 
parceiros). 

(5) Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 
(6) A versão Excelence inclui alojamento de 5GB de dados do SM Sócios e não inclui serviços de configuração. 

 
Serviços e notas adicionais: 
 

• Sugerimos a contratação de serviços de importação de dados de outras aplicações, o qual deve ser solicitado à 
SoftSolutions para avaliação e a respetiva orçamentação. 

• Pode o cliente contratar serviço de capacitação remota, de acordo com as suas necessidades. Entre em contato 
connosco. 

• A base de dados do SM Sócios é  Microsoft SQL Server Express, com limite de base de dados de 10 GB.  
• Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. Os preços são válidos para o primeiro ano e  podem 

posteriormente sofrer alterações resultantes da evolução do Índice de Preços no Consumidor. 
 
 

BASIC STANDARD PREMIUM EXCELENCE

Nº ilimitado de sócios BASIC + STANDARD + PREMIUM +

Importação de dados 
sócios/outros dados (1) 

Faturação de quotas e outros 
serviços

Envio em massa de 
documentos (impressão e 
email personalizado)

Script para colocar o SM Drive no 
vosso site

Dados adicionais 
sócio/gestão de atividades

Emissão e recepção de todo o 
tipo de documentos

Criação de templates para 
convocatórias/informações Acesso a documentos on-line

Diversos tipos de quota por 
sócio Gestão de custos de estrutura

Criação de templates 
financeiros Extratos de conta online

Processamento de quotas 
em massa

Processamento de faturas em 
massa Mail Merge da base de dados Gestão documental on-line

Envio de Documentos de 
quota por e-mail Exportação do SAFT-PT

Envio em série de extratos de 
conta corrente

Download de documentos em 
pdf

Gestão de lançamentos 
avulso

Gestão de recibos 
(Tesouraria)

Gestão de conta corrente e 
balancetes

Listagens de sócios 
diversas/exportação txt

Emissão de referências 
multibanco (2)

Backups google drive (3)

Atualizações automáticas

Suporte (4)
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4. OUTROS MÓDULOS DISPONÍVEIS COM AS VERSÕES DO SM SÓCIOS 
 
A SoftSolutions disponibiliza um conjunto de módulos que permite integrar novas funcionalidades e melhorar a 
eficiência operacional, bem como beneficiar o relacionamento com os seus associados e clientes. Os valores 
acrescem à solução pretendida (só possível a partir da versão standard). 
 
 

 

SM CRM 

Com o módulo de CRM potencie a gestão de relacionamento com os clientes e 

sócios da sua organização. Gestão de oportunidades e leads de negócio, 

organização de tarefas e workflow de processos tornam a gestão mais eficaz.   

 

 
 

 

SM POS (Point of sale) 

Se a sua Instituição dispõe de área de restauração ou venda a retalho este módulo 

é integrável com o SM sócios e permite a gestão de vendas ao balcão e a integração 

com os periféricos, nomeadamente gavetas, impressoras, scanner de código de 

barras.  

 

 
 

 

SM AVENÇAS & CONTRATOS  

Com o módulo de gestão de avenças pode gerir a sua carteira de contratos com 

patrocinadores, e processar automaticamente contratos e obter avisos de renovação.  

 

 
 
 
 

 

SM STOCKS  

Com o módulo de gestão de stocks, tenha acesso a inventários, possibilidade de 

configurar tamanhos, números e cores. Envie o ficheiro de inventário para a AT. 
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5. ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES  
 
São mais de 2.500 clientes que utilizam a nossa solução para a sua gestão, entre os quais clubes, portos 
de recreio, associações e outras entidades que efetuam a gestão de sócios. 
 
 

 

 
 

 
 
 
6. OUTRAS ÁREAS DE NEGÓCIO 
 

 
 
A SBI é uma empresa do Grupo especializada na área de consultoria http://sbi-
consulting.com.pt/ com especial enfoque nas seguintes áreas de negócio: 
 

 
 

START TRAINING MANAGEMENT FINANCING 

Ajudamos a transformar 

ideias em negócios com 

futuro. 

Capacitamos para o 

sucesso. Não nos limitamos 

a dar formação. 

Ajudamos a aumentar a 

rentabilidade das PME. 

 

Desenvolvemos e 

acompanhamos processos 

de angariação de 

investimento e 

financiamento. 

 
 
 
 
 
 

http://sbi-consulting.com.pt/
http://sbi-consulting.com.pt/
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7. CONTACTOS 
 

 

 
 
8. ANEXO I - FUNCIONALIDADES DO SM SOFTWARE DE GESTÃO 
 
 
O SM Sócios oferece ainda acesso a um software de gestão 
certificado pela Autoridade Tributária (nº966) que permite um 
conjunto de funcionalidades adicionais, sendo de destacar a 
gestão de custos e proveitos da Instituição, gestão de 
fornecedores, bem como contas correntes de clientes, emissão 
de diversas tipologias de documentos (dependendo da versão 
subscrita). 
 
O SoftManagement dispõe na sua versão de base um conjunto 
de funcionalidades que permitem uma gestão eficaz da 
componente comercial e financeira de uma empresa:  
 
 
•  Dashboard 
 
Na área de dashboard pode consultar a informação de gestão, recebimentos e pagamentos, top 10 de clientes, 
top 10 de produtos, e evolução de faturação. 
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• Gestão de clientes/sócios  
 
No módulo de clientes acede a um painel para configurar dados gerais e comerciais, permite atribuir acesso ao 
sistema on-line (SM Drive), configurar campos adicionais, dados de sócio, quotas, quotizações e listagem de 
documentos contabilísticos, entre outra informação. 
 
 
• Gestão de fornecedores  
 
Neste módulo pode configurar todos os fornecedores de produtos ou de FSE e respetivos contatos. Permite 
configurar condições comerciais, listagens de documentos em divida ou vencidos, autofacturação, ligação directa 
à AT no caso de autofaturação. 
 
 
• Gestão de Produtos / Serviços  
 
Na gestão de produtos é possível configurar os produtos ou serviços, associar produtos a fornecedores, 
selecionar se é produto/serviço interno ou para o cliente, tipo de produto/serviço, família, taxas associadas. É 
possível configurar preços de compra e de venda de acordo com a tipologia de cliente. Esta área deve ser bem 
configurada, de forma a preparar o software para responder às questões da gestão. 
 
 
• Documentos  
 
Neste módulo pode emitir vários tipos de documentos (faturas, notas de crédito, fatura pró-forma, orçamentos, 
encomendas, autofacturação, guias de transporte, remessa, entre outros), bem como aceder à área de recepção 
de documentos (faturas, notas de crédito, entre outros). Configure o e-mail personalizado de envio aos cliente 
para cada tipologia de documentos, configurações gerais, impressoras, nº de cópias. 
 
 
• Gestão de tesouraria  
 
Na Gestão de Tesouraria pode gerir recebimentos e pagamentos com envio dos documentos por e-mail (com a 
gestão administrativa permite o envio em série).  
 
Criar e gerir diversas caixas e bancos (com contactos e gestão de múltiplas contas). 
Diversos meios de pagamento. 
Recebimentos e pagamentos parciais. 
Emissão de cartas de pagamento a fornecedores. 
Com referências multibanco a emissão dos recibos é automática e permite enviar em série para os clientes/sócios. 
 
 
• Contas correntes  
 
No módulo de Contas Correntes pode visualizar extractos de conta corrente de clientes, fornecedores. Impressão 
de extractos de conta corrente, Balancetes de clientes e envio de conta corrente por e-mail (simples ou carta) 
com modelo de impressão diverso. 
 
 
• Listagens e informação de gestão 
 
Neste módulo consegue encontrar listagens diversas para a gestão da sua Instituição, bem como aceder a 
informação solicitada pela sua contabilidade. Pode tirar mapas de venda, recapitulativos, de IVA, vendas por 
produto, famílias. Também é possível exportar mapas de custos por família, tipo de produto, entre outras 
listagens necessárias à gestão da sua Instituição. 
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