


FAÇA UMA GESTÃO SIMPLES E EFICAZ DO 
SEU NEGÓCIO !



SM tech
O SM tech é uma solução que engloba três módulos, direcionados a uma gestão mais eficiente e eficaz 
das suas assistências, equipamentos e/ou contratos, dando-lhe a possibilidade de trabalhar sempre na 
mesma base de dados e interligar as informações dos diversos módulos. 

Este software está também integrado com a gestão de faturação, fornecedores, tesouraria e contas cor-
rentes, entre outros, permitindo a sua gestão financeira.
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Um interface simples e intuitivo, simplifica e agiliza diversas 
operações, contribuíndo para a melhoria da performance do 
seu negócio.



O módulo de Assistências Técnicas é destinado a empresas de equipamentos, de assistência técnica, 

reparações e serviços . Este módulo possibilita gerir todo um workflow desde o contacto com os clientes, 

folhas de obra, guias, as deslocações, reparações e faturação.. 

De salientar que existe uma total integração com o “SM Gestão de Equipamentos”, e o “SM Contratos e Avenças” 

assim como as restantes soluções da marca SoftManagement, nomeadamente ao nível de gestão de clientes, 

gestão de fornecedores, gestão de produtos e serviços, faturação e emissão de outros documentos (notas de 

crédito e débito), gestão de tesouraria, gestão de contas correntes e listagens diversas para a eficaz gestão 

da sua empresa.
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FUNCIONALIDADES SM Assistência Técnica

FUNCIONALIDADES GERAIS

> Conversão de clientes de assistência técnica em clientes 
definitivos.

> Agenda de assistências do técnico.

> Gestão de ocorrências por folha de obra.

> Gestão de equipamentos por cliente e atribuição 
de código EAN.

> Emissão de etiquetas por equipamento

> Gestão de equipamentos próprios e alheios

> Gestão de alertas de ocorrências

> Gestão de custos e proveitos por técnico.

> Envio de avisos para os técnicos de ocorrências.

> Emissão de orçamento

> Novos mapas e relatórios

DOCUMENTOS E REPORTS

> Relatório de intervenção com serviços/produtos para o 
cliente (envio por e-mail).

> Impressão de guia de reparação/ocorrência com 

condições gerais em A5 (com envio por email).

>  Integração com gestão de contratos e avenças.

> Etiquetas de equipamentos EAN (exige o módulo de 

gestão de equipamentos)

> Etiquetas de reparação.

> Mapas e Relatórios

> Relatório de histórico do equipamento do cliente.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

> Possibilidade de faturar diversas assistências numa única 

fatura;

> Wizard de faturas; fatura recibo e orçamento (com envio 
por email);

> Integração com gestão de contratos e avenças ( descon-
to de tempos efetuados nas A.T)

> Integração Cloud para gestão de Folhas A.T e ocorrên-
cias;

> Ficha de cliente mais versátil, pode aceder a Folhas de 
obra, equipamentos de cliente.



O módulo de Assistências Técnicas é destinado a empresas de equipamentos, de assistência técnica, 

reparações e serviços . Este módulo possibilita gerir todo um workflow desde o contacto com os clientes, 

folhas de obra, guias, as deslocações, reparações e faturação.. 

De salientar que existe uma total integração com o “SM Gestão de Equipamentos”, e o “SM Contratos e Avenças” 

assim como as restantes soluções da marca SoftManagement, nomeadamente ao nível de gestão de clientes, 

gestão de fornecedores, gestão de produtos e serviços, faturação e emissão de outros documentos (notas de 

crédito e débito), gestão de tesouraria, gestão de contas correntes e listagens diversas para a eficaz gestão 

da sua empresa.

Reduza prazos e custos associados à gestão de 
equipamentos.



O módulo de Gestão de Manutenção de Equipamentos destina-se a empresas que necessitem de efetuar 

manutenção de equipamentos, quer sejam próprios (imobilizado corpóreo) ou dos seus clientes, com o objectivo 

de atuar de uma forma preventiva, para reduzir prazos e custos associados à sua gestão.

É um módulo bastante intuitivo e de fácil utilização, trazendo funcionalidades adicionais ao módulo base do software. 

Em conjunto com o módulo de assistência técnica, torna-se essencial para a gestão do parque de equipamentos bem 

como para a sua manutenção preventiva.
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>  Gestão de equipamentos, mobilizados e imobilizados

>  Gestão de modelos de equipamento

>  Gestão de classes de equipamento

>  Gestão de tipos, marcas, modelos de equipamentos

>  Agenda de manutenção de equipamentos, tarefas a 

efetuar e tarefas efetuadas por utilizador

>  Gestão de periodicidades de manutenções

>  Gestão de informações adicionais

> Gestão de especificações, contadores e critérios de 

verificação por tipo de equipamento

> Definição de alertas para manutenções.

FUNCIONALIDADES SM Gestão de Equipamentos



Se o seu negócio incluí gestão de contratos e avenças, esta é 
a sua solução. Melhore a eficiência do seu negócio!



O módulo Contratos e Avenças é destinado a todas as empresas que tenham contratos com os seus clientes e pre-

tendam fazer uma gestão eficaz dos mesmos. Com a utilização deste módulo, irá ganhar tempo para realizar outras 

tarefas relacionadas com o seu negócio, pois irá ajudá-lo a gerir os contratos de uma forma mais rápida e eficaz. 

.
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FUNCIONALIDADES SM Avenças e Contratos

>  Gestão de tipos de contrato

>  Definição de periodicidades personalizadas de avenças

> Listagem de contratos/renovações e avenças por 

datas, tipos de contrato e clientes

>  Processamento de renovações/avenças

>  Filtros para pesquisa dos contratos

> Possibilidade de faturação de contratos com caraterísti-

cas predefinidas

>  Associação de serviços/produtos incluídos nos contra-

tos, incluindo a definição do tempo do mesmo.

>  Gestão da validade dos contratos

>  Rescisão de contratos

>  Possibilidade de lançar avenças e renovações manual-

mente

>  Alerta de término de contrato no período definido por si.

>  Agrupamento de serviços/produtos incluídos num de-

terminado serviço para faturação

>  Integração com os módulos de Assistência Técnica, 

CRM e Gestão de Equipamentos



De salientar que existe uma total integração com este módulo e o SM Assistências Técnicas, SM CRM e o SM 

Gestão de Equipamentos, assim como as restantes soluções da marca SoftManagement. Permite a gestão de 

clientes e fornecedores, gestão de produtos e serviços, faturação e emissão de outros documentos (notas de 

crédito e débito), gestão de tesouraria e contas correntes e listagens diversas.

GESTÃO DE CLIENTES GESTÃO DE FORNECEDORES GESTÃO DE TESOURARIA CONTAS CORRENTES

FATURAÇÃO E COMPRAS GESTÃO DE PRODUTOS/ 
SERVIÇOS

LISTAGENS/ EXPORTAÇÃO 
INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO



SoftSolut ions,Lda
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+351 914 288 310 (comercial - parceiros)
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