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O PHC GO é mais do que um simples software de gestão online.
Capaz de incorporar o software de gestão no ADN da empresa, é o aliado
perfeito para o seu dia-a-dia.
Ele reúne todas as vantagens do novo mundo da cloud, tendo sido
desenvolvido, especificamente, para pequenas empresas
e as necessidades que têm.
Investimento inicial zero, gestão na cloud, atualização contínua
e uma experiência de utilização superior, tanto em computador como nos
restantes dispositivos.
Rápido a aprender e usar, poupa tempo e esforço no desempenho
de tarefas e assegura o fácil cumprimento das obrigações fiscais.
Mas há mais: o PHC GO tem uma capacidade de adaptação única,
permitindo que seja o software a adaptar-se à empresa e não o contrário.
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Rapidez na execução
Atualização continua
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Menus intuitivos
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04.

Design apelativo
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Investimento inicial zero
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Adaptação à empresa
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Ready to GO?

14.
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Funcionalidades
que levam a sua empresa
ainda mais longe
Controlo Financeiro
e Tesouraria
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Gestão de Fornecedores
e Compras
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Gestão de Stocks,
Lotes e Armazéns

Cumprimento de
Obrigações Legais
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Gestão de Clientes

Integrações

12.
13.
14.

Faturação e Meios
de Pagamento

Controlo de Indicadores
de Negócio
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01.

Software ready
to GO

Disponível anytime,
anywhere

Proteção
24/7

Adaptção
à empresa

O PHC GO está pronto a utilizar, sem
investimento inicial e sem perder tempo
com instalações. Não precisa de se preocupar
com servidores, não tem custos de manutenção
e utiliza sempre a versão mais recente, uma vez
que as atualizações são automáticas e gratuitas.
Mais simples é impossível.

Por se tratar de um software online,
permite-lhe ser mais produtivo ao controlar o
seu negócio em qualquer lugar, a qualquer hora
e em qualquer dispositivo.
O PHC GO tem uma experiência de utilização
única e está desenhado para ser utilizado em
tablet ou smartphone como em computador.

A sua informação encontra-se encriptada
segundo o protocolo de segurança TLS
(Transport Layer Security) e protegida 24 horas
por dia por especialistas em segurança de dados
através de detalhadas auditorias de proteção e
controlo.

Enriqueça e personalize o software
à medida da empresa, permitindo que seja o
software a adaptar-se à empresa e não
o contrário.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
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P
Uma solução aberta
à Internet

Cumpra facilmente
as obrigações legais

PHC GO
Help Center

PHC GO
Store

Com uma capacidade de integração avançada,
o PHC GO é facilmente “conectável” à Internet
e a outras soluções, dando-lhe mais ferramentas
para gerir o seu negócio da forma que precisa.

Se a legislação muda, o PHC GO muda com
ela. O PHC GO é atualizado automaticamente
a cada alteração legal, retirando-lhe qualquer
preocupação com alterações legais e com
o cumprimento das obrigações em vigor.

O PHC GO conta com uma base pública
de conhecimento totalmente gratuita onde
encontra as suas dúvidas esclarecidas, bem
como diversos conteúdos em vídeo sobre as
funcionalidades do software. Para além disso, o
PHC GO conta com um serviço de suporte de
excelência que o ajuda em todas as etapas e
possíveis dificuldades.

A PHC GO Store é intuitiva e muito fácil
de utilizar. É aqui que serão disponibilizados os
add-ons que complementam a oferta PHC GO,
tal como diversos plugins para integração.

11.
12.
13.
14.
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Capacidade de adaptação a cada empresa

–
Experiência
de usabilidade
avançada,
um software
disruptivo:

Layout atrativo e intuitivo

01.
02.
03.

Login simples e rápido

04.
05.

Informação acessível à entrada do software

06.
07.
08.

Homepage com vista global

09.
10.

Acesso rápido aos seus favoritos

11.
12.

Inteligência artificial que aprende com o seu utilizador

13.
14.

Performance superior
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O PHC GO é fruto de mais
de 10 anos de investigação
e desenvolvimento de soluções
de gestão cloud
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Pode importar dados facilmente, seja de clientes, artigos,
fornecedores, e muito mais...
Importe os seus dados de forma rápida e fácil. Clientes, artigos, movimentos de conta-corrente
ou SAF-T, importe toda a informação que pretende sem complicações. Pode importar a
partir de ficheiros Excel ou a partir do ficheiro SAF-T produzido pelo seu software anterior.

O assistente de inicialização configura, em poucos passos,
tudo aquilo de que precisa para começar a faturar
No assistente de inicialização ao seu PHC GO, é possível definir quais os dados principais da
sua empresa para que, de imediato, comece a gerir e a faturar.

O PHC GO Help Center ou o canal de Youtube PHC GO
estão disponíveis para que conheça o seu software, mais e melhor

O PHC GO foi feito para empresas rápidas
que querem começar, desde já, a desfrutar
das suas vantagens.

O PHC GO Help Center é uma ajuda preciosa. Aqui pode procurar e aceder a manuais,
vídeos e os mais variados conteúdos de apoio que farão com que domine e rentabilize
ainda mais o seu PHC GO. O canal de Youtube proporciona um conhecimento ainda mais
aprofundado, com pequenos vídeos “Como fazer?” para todas as áreas do software.
Tudo ao seu alcance.

01.
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09.

Gestão facilitada da sua conta PHC GO - myPHC GO
Para que seja o mais autónomo possível, através do PHC GO é possível gerir a sua conta
de cliente PHC GO. Alterar dados da conta - como telefone ou email -, pedir mais bases
de dados, subscrever novos produtos ou consultar as faturas do pagamento da sua
subscrição, estas são algumas das ações que vai encontrar no menu e poder executar direta
e autonomamente. No myPHC GO irá encontrar ainda notícias, alertas, informações sobre
campanhas e muito mais.

PHC GO Store: já conhece a loja do PHC GO, disponível 24/7?

10.
11.
12.
13.
14.

Na PHC GO Store encontra todos os add-ons que complementam o software de gestão
PHC GO, assim como plugins para integração. De fácil consulta, ela permite ainda
subscrever facilmente add-ons e começar a usá-los em apenas pouco segundos ou, caso
prefira, pode ainda experimentá-los gratuitamente.
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Autologin para entrada imediata

Ao usar o PHC GO frequentemente no mesmo dispositivo e através do mesmo browser,
deixa de se preocupar com o login. Isto porque os dados de acesso ficam guardados e não
tem de inseri-los sempre que entra no software.

A informação certa, no lugar certo

Um software fácil de utilizar e capaz de acelerar
os seus resultados, é o seu melhor aliado na
gestão da sua empresa. Dê mais tempo ao negócio
e foque-se naquilo que realmente importa. As
inúmeras características únicas do PHC GO fazem
dele uma ferramenta acessível, mesmo nas tarefas
mais complexas. Por vezes, as tarefas simples e
administrativas são aquelas que nos ocupam mais
tempo. Com o PHC GO pode rentabilizar a sua
gestão com funcionalidades desenvolvidas para
simplificar o seu dia-a-dia na empresa.

O PHC GO oferece a capacidade de definir exatamente o que cada utilizador pode visualizar
e executar. Desta forma, garante a confidencialidade da sua informação mais sensível
e consegue focar cada utilizador nas ações que são realmente relevantes para a sua função.
Estar informado ajuda tomar boas decisões e, consequentemente, a gerir melhor.
À entrada da aplicação, é sempre recebido com novidades que poderá explorar na homepage.
Datas das atualizações, novidades na legislação, novidades no software. Se é importante
para si, a informação virá ter consigo.

04.

Não perca tempo a preencher informação repetida

05.

Com base nas suas ações e nas tarefas, o seu software de gestão PHC GO consegue
aprender e, dessa forma, automatizar o preenchimento de alguns campos - por exemplo, ao
criar um Cliente sempre para a zona de Lisboa, da próxima vez que for necessário fazê-lo, o
software preenche a zona automaticamente por si - a partir do plano Grow.

Definição personalizada de acessos

Como se trata de um software completo e acessível a diferentes utilizadores dentro da
mesma empresa, o PHC GO permite-lhe simplificar a utilização do software. Através da
gestão de acessos, é possível selecionar diferentes acessos para diferentes utilizadores
e, assim, aumentar o foco e a produtividade dos colaboradores.

Ser produtivo no idioma que lhe é mais próximo

As empresas são cada vez mais globais e os colaboradores também. Entre português,
inglês ou espanhol, com o PHC GO cada utilizador pode optar pelo idioma pelo qual sente
mais afinidade. Ao compreender melhor as diferentes ações do software está a tornar o seu
dia-a-dia mais produtivo.

Importação simplificada de dados

Quer tenha os seus dados num Excel ou utilize outro software, com o PHC GO consegue
importar rapidamente toda a informação relacionada com clientes, artigos, movimentos de
conta-corrente ou SAF-T; com facilidade e sem complicações.

01.
02.
03.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Sempre atualizado: PHC GO permite-lhe estar perto de tudo o que precisa
Todas as notícias do seu software em primeira mão e num único local. O painel de notificações
da homepage do PHC GO faz com que esteja sempre atualizado - a partir do plano Grow.
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Gestão eficiente de prazos e recursos

incluído a partir do plano PRO, opcional em planos abaixo
Sincronizada com as ações de negócio, o PHC GO permite-lhe fazer a gestão da sua
agenda, do seu tempo e de tudo aquilo que tem para fazer. Pode ainda marcar um
evento e registá-lo automaticamente nas agendas de todos os intervenientes.

Documentos acessíveis

disponível a partir do plano Grow, opcional nos restantes
Com o PHC GO anexa documentos a entidades e registos específicos, para além de
guardar os seus documentos por categorias. A consulta da informação é imediata e
pode ser feita a qualquer hora e em qualquer lugar. Ao criar o arquivo digital, assegura
uma melhor gestão e, como tal, poupanças efetivas em diversas frentes. Não perca
tempo a decorar onde estão as opções de que precisa. Em vez disso, invista tempo
na sua procura: escreva apenas três letras e encontre as funcionalidades e opções de
menu que pretende. Através da procura global, pode encontrar opções e registos, sem
pesquisar nos ecrãs onde se inserem.

Crie registos com o teclado e defina os seus favoritos

Trabalhar só com o teclado oferece, muitas vezes, rapidez na execução. A pensar
nisso, no PHC GO pode usufruir da rapidez de inserção de dados no sistema sem tirar
os dedos das teclas. E para que a rapidez seja ainda maior, o PHC GO permite-lhe
definir os seus favoritos, para que consiga chegar-lhes... em apenas um clique.

Monitor de Tarefas:
controle o seu dia-à-dia na homepage do PHC GO

Criámos um monitor de tarefas que o ajudam a configurar e preparar o arranque do
sistema PHC GO, para que não se esqueça de nada. Por exemplo, criação de Clientes
e os seus saldos iniciais, os artigos que adquiriram. Onde? No painel de notificações
da homepage do PHC GO - a partir do plano Grow.

PHC GO Store: preparada para recebê-lo de braços abertos

Uma loja pensada ao pormenor para surpreendê-lo a PHC GO Store disponibiliza
todos os add-ons que complementam o PHC GO e plugins para integração, naquele
que é mais um passo na oferta do software de gestão online da PHC. Para além de
subscrever add-ons, pode ainda experimentá-los de forma gratuita.

01.
02.
03.
04.
05.
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Monitor de sistema:
saiba tudo aquilo que está a acontecer no seu software PHC GO

Saiba que utilizadores estão, em determinado momento, a utilizar o software, quais os
erros que ocorrem na aplicação - tudo para que o seu Parceiro consiga ajudá-lo ainda
mais facilmente.
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Uma visão do todo, a soma das partes

A sua empresa pode dar-lhe mais informação
do que sempre pensou, mas os dados de pouco
valem se não forem explorados e interpretados.
As métricas e o data analytics não estão
reservados apenas às grandes empresas.
O PHC GO traz múltiplas ferramentas para
analisar toda a informação que o seu negócio
vai gerando, através da criação de resumos que
tornam as suas decisões rápidas e certeiras.
Através de dashboards, listagens, indicadores ou
análises,
é possível obter uma visão global sobre o estado
do seu negócio.

Tenha sempre consigo toda a informação vital para o seu negócio, atualizada ao momento.
Cruze informação e transforme dados em conhecimento. Consulte, em tempo real, valores
do total em dívida por parte dos seus clientes, quantias a pagar a fornecedores, transações
de compra e venda por mês, cash-flow e saldos bancários. O PHC GO cruza informação
e transforma os seus dados em conhecimento. As diferentes análises disponíveis no software
ajudam-no a sustentar as suas decisões em informações atualizadas e fundamentadas.

01.
02.

Dashboards: tenha uma visão imediata e fidedigna do negócio
Configure as informações às quais mais precisa de aceder através de dashboards
configuráveis do seu PHC GO, e que ainda podem ser posicionados no seu ecrã inicial.
Tome as melhores decisões, com uma visão do todo e em tempo real. Com o PHC GO
tudo é ajustável e à sua medida: defina quais os indicadores de negócio mais importantes
e visualize-os na página principal do seu software.

Listagens personalizadas: informação estratégica e visão raio-X
Toda a informação e análises do seu negócio disponíveis e de leitura fácil. A situação atual
da sua empresa agrupada num único local, para que possa tomar sempre as melhores
decisões e dar ainda mais velocidade ao seu negócio. Para além das listagens de raiz, crie
as suas próprias listagens e reúna a informação que pode ainda ser exportadas para Excel.

Informação organizada por projetos ou processos e recebida no email
A organização está na base de todas as empresas, independentemente do setor em que se
inserem. O PHC GO ajuda-o a manter a informação organizada e com um alargado número
de análises associadas, que lhe permitem analisar, por exemplo, as vendas por projeto
ou processo. Também pode receber diretamente na sua caixa de correio toda a informação
que quer saber a propósito da sua empresa e utilize-a na hora de decidir, como por exemplo,
evolução das vendas ou a sua encomenda mais frequente.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
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13.
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Business Analytics a pedido (opcional)
Com o sistema de agendamentos do PHC GO, configure o seu software para enviar emails
para um conjunto de pessoas que quiser, com toda a informação presente nas análises
do PHC GO
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Entradas e saídas de stock da sua empresa e flexibilização
das tabelas de preços
Para que consiga antecipar baixas ou faltas de stock e tomar decisões atempadamente,
o PHC GO permite controlar a entrada e saída de artigos da empresa. Ao acompanhar os
movimentos de stock, mantém-se sempre atualizado e transforma a gestão de produtos uma
tarefa mais simples. Antecipe possíveis baixas ou faltas de stock, reúna todos os dados de cada
artigo e otimize-os. Tem ainda a possibilidade de criar cinco tabelas de preços diferentes para
cada tipo de cliente; e de classificar artigos em famílias, marcas ou modelos, otimizando a sua
gestão de stocks. O PHC GO pode ainda caracterizar artigos por pesos e volumes.

Saiba quais os equipamentos da sua empresa e os respetivos
números de série (opcional)

Stocks, lotes, inventários, fluxos de caixa...
O PHC GO permite-lhe o controlo total:
seja dos produtos que comercializa ou produz,
seja de todos os serviços que a sua empresa presta.

Controle e localize rapidamente os equipamentos que compra e vende, através dos respetivos
números de série. Este add-on permite-lhe saber quando, a quem, onde e que é que os comprou,
facilitando a gestão de stocks, e com a garantia de que a informação é atualizada em tempo real.

Controlo das transferências
a partir do plano Star
Só há uma forma de não perder o rasto ao seu dinheiro: o PHC GO reconcilia facilmente as
transações financeiras entre a tesouraria e o banco (pagamentos, recebimentos
e transferências). Com esta funcionalidade pode registar as transferências de dinheiro
que realiza entre as contas bancárias da sua empresa, bem como os depósitos feitos
presencialmente em banco. Com estes registos consegue controlar todo o cash-flow do seu
negócio e manter tudo registado no seu software.

Sistema de gestão de encomendas:
maior produtividade na gestão de stocks
a partir do plano Pro
Ganhe agilidade logística com o PHC GO na emissão de encomendas automática
a fornecedores do seu negócio e manter tudo registado no seu software. Embora seja uma
tarefa árdua, o PHC GO agiliza este processo mediante um sistema de gestão de encomendas
a fornecedor automático para uma gestão mais apurada, através da gestão de stocks mínimos
e controlo de ponto de encomenda – disponível brevemente a partir do plano PRO. A solução
que confere às pequenas empresas, frequentemente sem armazéns, uma resposta on time aos
seus clientes.
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Gestão FIFO, LIFO ou FEFO
disponível a partir do plano Pro
A gestão de stocks de artigos com lotes, representa identificar entradas de produtos
com várias características (especificidade, validade, etc.) e gerir os stocks através de
vários critérios: LIFO, FIFO ou FEFO.
Com o PHC GO é possível fazer a gestão lotes FIFO, LIFO e FEFO da sua empresa, tal
como a sua respetiva valorização, num processo simplificado e rápido. Uma gestão
realizada no ecrã Lotes, que lhe permite não só introduzir lotes, como consultá-los
e efetuar algumas ações relacionadas com os mesmos. Também poderá optar pela
criação do lote no momento da inserção de um documento de entrada de stock, como
um Dossier Interno, ou um documento de Compra a fornecedor. Ou seja, este ecrã,
que pode ser acedido diretamente no menu da aplicação, visualiza diretamente a
informação relativa a cada lote, tal como a sua valorização, movimentação, extratos de
movimento, ou a criação de novos lotes a partir daqui. O procedimento para fazer
a gestão de lotes FIFO, LIFO ou FEFO é semelhante para cada um dos casos.

01.
02.
03.
04.
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09.

Artigos em vários idiomas
disponível a partir do plano Pro
Pode, de forma simples, criar idiomas e traduções para as designações e descrições
técnicas dos seus artigos ou serviços consoante o idioma do seu cliente/fornecedor.
Quando tiver necessidade de criar as suas Faturas, Dossiers Internos,
Compras e Avenças associados aos clientes ou fornecedores, a aplicação realizará
a tradução automática das designações e descrições técnicas para os seus
documentos. Pode proceder à impressão ou envio por e-mail desses documentos
para os seus clientes/fornecedores estrangeiros, facilitando assim a leitura das suas
designações de artigos ou serviços.

10.
11.
12.
13.
14.
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Gestão simples de produtos compostos
disponível a partir do plano Pro
Tem na sua oferta packs que são constituídos por artigos ou serviços? Com o PHC GO tem
a flexibilidade de que precisa para criar diferentes referências e disponibilizá-las através
de um único kit, pack ou produto composto. Depois, ao vender, são adicionadas à fatura todas
as referências e quantidades que constituem o pack, movimentando o stock das mesmas.
Faça uma gestão simples de produtos compostos ou packs de produtos e os seus respetivos
componentes, como se de simples artigos se tratassem.rápida e segura, agilizando os seus
recursos logísticos.

Controlo e atualização do inventário

01.
02.
03.
04.

disponível a partir do plano Pro
Conhecer o estado do seu inventário é essencial para o sucesso de qualquer negócio onde
se verifique um movimento de stocks. Com o PHC GO reconcilia, sem esforço,
as mercadorias que tem disponíveis em armazém com a informação que o seu software
lhe disponibiliza, para além de poder fazer inventários para saber tudo o que tem em stock
e qual o valor associado.

05.

Cargas e descargas otimizadas

09.

disponível a partir do plano Pro
Para além dos stocks, sente necessidade de acompanhar cargas e descargas de mercadorias
entre diferentes locais? Com o PHC GO pode definir nomes e moradas para os armazéns
e predefinir corretamente os locais de carga e descarga.
Saiba sempre localizar os seus artigos.
Transfira artigos entre armazéns de forma fácil.

Produção simples e descomplicada (opcional)

06.
07.
08.

10.
11.
12.
13.
14.

Produza os seus próprios produtos dando, por um lado, baixa dos materiais necessários; por
outro, a entrada de produtos produzidos. Garanta que o custo e quantidades estejam sempre
corretos, a partir da ficha de produção de cada artigo.
Evite desperdícios e otimize a produção.
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Informação acelerada, informação automatizada

Saber tudo sobre cada Cliente é fácil e fazer
a gestão das faturas, também. Com documentos
visualmente apelativos e de leitura fácil, este
software prova que é possível agilizar a faturação
da sua empresa.
Sejam faturas ou documentos internos
ou pagamentos ao Estado, às empresas
ou ao consumidor final, estes documentos
podem ser emitidos de forma rápida e simples,
no dispositivo que lhe for mais conveniente.
E porque a gestão de clientes não abrange só
a faturação, o PHC GO permite gerir informações
referentes a promoções, limites de crédito,
descontos e muito mais.

Conheça os clientes e a sua rentabilidade ao pormenor, com indicadores e análises
detalhadas e disponíveis num único ecrã. Importe a lista de clientes rapidamente a partir
de um ficheiro externo. Use o VIES para preencher automaticamente o nome e a morada
do cliente, apenas com o NIF – Número de Identificação Fiscal.

Gestão facilitada de adiantamentos de clientes
Gerir os valores de entrada ou adiantamentos dos seus clientes é fácil, desde que opte por
um software de gestão que lhe permita regularizar todos os valores já pagos e os que ainda
estão por pagar. Pode abater os adiantamentos nas faturas seguintes e fica com toda a conta
corrente controlada e atualizada ao momento.

Informação completa de vendas e promoções na altura certa
Obtenha toda a informação das suas vendas e por vendedor, a qualquer momento.
Pode ainda definir descontos para produtos e serviços, no momento certo e para o cliente
certo.

Controlo total dos limites de crédito
disponível a partir do plano Pro
O PHC GO permite-lhe atribuir o valor limite de crédito que os seus clientes podem
assumir, e também receber alertas quando o mesmo for atingido

Descontos para todas as situações
disponível a partir do plano Star
Descontos por cliente ou por tipo artigo, e até seis descontos comerciais no documento.
Defina ainda descontos financeiros. Associe os descontos aos seus clientes e emita os seus
documentos com descontos em percentagem ou valor, e decida
se estes são cumulativos entre si.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Venda ainda mais aos seus Clientes
Configure promoções de preço ou descontos específicos do tipo “leve X e pague Y” sempre
que pretender, por determinado período de tempo, aumentando as suas vendas - a partir do
plano Pro.
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Faturação GO: rápida, eficaz… e por email
Faturas, faturas-recibo, notas de crédito/débito, guias de transporte, orçamentos.
Emita qualquer documento a partir do seu PC, tablet ou smartphone e envie por email
sem sair da aplicação.

Poder transformador:
de simples documentos internos, a faturas
Efetue a passagem de informação de documentos internos como folhas de obra,
encomendas a clientes, orçamentos e propostas para documentos de faturação,
escolhendo os artigos ou serviços que pretende faturar.

Faturas personalizadas e à medida da sua empresa
Uma marca própria pede faturas com identidade. Personalize as suas faturas PHC GO.
Elas estão pensadas para que o seu cliente tenha a informação essencial no sítio certo
e apenas à distância de um olhar.

Vendas a prestações e controlo dos pagamentos
Consiga facilmente vender a prestações, e sem preocupações. O seu PHC GO controla
todos os pagamentos, datas, e eventuais valores em dívida.

Atualize o preço dos seus artigos em simultâneo e sem esforço
Sempre que quiser, com o PHC GO já pode atualizar automaticamente os preços de todos
os seus artigos de venda - a partir do plano Grow.

Emita avenças mensais ou com outra periodicidade:
automaticamente, sem erros e sem perder tempo.
Evite repetir tarefas relacionadas com avenças. O assistente de emissão de avenças
permite-lhe calendarizar a frequência com que deseja faturar a determinado cliente,
emite as faturas de forma automática. A partir daqui, o seu PHC GO trata de tudo.
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Recebimentos mais rápidos com o Portal GO
a partir do plano Grow
Através do PHC GO, envie um link para os seus clientes pagarem um determinado valor.
Redirecione-os para o Portal GO e esqueça os emails, poupando tempo. Este portal facilita
a comunicação com os seus Clientes, de forma mais rápida e sem esforço. Como?
Através do envio de links aos Clientes para a visualização de documentos em rascunho,
de forma totalmente legal. O seu Cliente vai facilmente clarificar toda a informação antes
de faturar. O Portal GO está disponível com o add-on Documentos - opcional.

Emissão e controlo de todos os recibos e valores pagos à empresa
Emita recibos de forma fácil e, em muitas situações, automatizada. Controle todos os recibos
emitidos e valores efetivamente recebidos na tesouraria da sua empresa.

Receba mais rápido com as cobranças por SEPA
disponível a partir do plano Star
Uniformize pagamentos com o SEPA. Com este instrumento uniforme para clientes nacionais
e internacionais, receba dos clientes, de forma recorrente com pouco esforço.

Emita a sua faturação automaticamente
disponível a partir do plano Pro
Emita faturas de forma automática a partir de guias enviadas, facilitando a faturação aos
clientes. Pode ainda emitir as guias de transporte para as encomendas de que já há stock,
todas de seguida. Não perca tempo e automatize a sua faturação.

Pagamentos GO: referências multibanco para receber mais rápido
Opte por usar referências para pagamento da Easypay, Hipay ou Ifthenpay disponibilizando
referências multibanco nas suas faturas. Agilize os seus pagamentos, dê uma melhor
experiência de pagamento aos seus clientes e receba ainda mais rápido.

Emissão rápida de recibos em série
disponível a partir do plano Pro
Possibilidade de passar a emitir recibos em série (nomeadamente de faturas vencidas), a fim
de acelerar o seu processamento.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Mais celeridade no processo de cobranças
disponível a partir do plano Pro
Controlar e receber dívidas vai deixar de ser um problema com este mecanismo, que permite
enviar o saldo em aberto por e-mail (com recurso a um template pré-definido) a vários
clientes em simultâneo. Resultado? Mais celeridade no processo de cobranças.
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Faturação no ponto de venda: facilidade e rapidez
com o POS (opcional)
Vendas anytime anywhere com o POS (Point of Sale) no seu tablet ou smartphone.
Usufrua de uma solução POS totalmente integrada no seu PHC, tornando a gestão
do seu negócio ainda mais completa e sincronizada.
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01.
02.
03.

Sem fronteiras: fature em moeda estrangeira e câmbios
Fature na moeda dos seus clientes internacionais e em vários estabelecimentos.
O PHC GO dá-lhe a flexibilidade que precisa para registar diferentes estabelecimentos
na ficha de um cliente e faturá-los de forma independente. A partir de agora, a moeda
deixou de ser problema para o seu negócio.

Transações Eletrónicas, add-on opcional disponível
na PHC GO Store:
Adira à faturação eficiente e de acordo com a AT, tanto a organismos e empresas
públicas como na faturação a empresas e consumidores finais - CIUS PT e assinatura
digital qualificada. Transações Eletrónicas está preparado para cumprir com
as exigências legais e aumentar a eficiência na operacionalidade administrativa.
Para além da desmaterialização de documentos e do combate à evasão fiscal,
este add-on incentiva a faturação eletrónica, permitindo ainda reduzir custos - de
papel, consumíveis e tempo.

Retenção de IRS nas suas vendas? Fácil e seguro
Emita os seus documentos de faturação, com os valores para a retenção do IRS
incluídos. Eles serão devidamente tidos em conta na impressão dos documentos
e na gestão da conta corrente. Facilidade e segurança garantidas.

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
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Controlo de fornecedores
disponível a partir do plano Star
Controle os seus fornecedores, através de dashboards e análises detalhadas, rankings,
prazos de pagamento, evolução das suas compras e muito mais. Introduza os fornecedores
a partir da importação de um ficheiro externo ou preencha automaticamente o nome e
morada digitando apenas o NIF - Número Fiscal de Contribuinte.

01.
02.

Visão 3600 do seu negócio, sem preocupações

Tudo aquilo que compra, a quem compra, por
que preço compra e quando é que tem de pagar.
Com o PHC GO está sempre a par de tudo.
Com ele será fácil gerir toda a área de compras
e dos prazos a ter em conta.

disponível a partir do plano Star
Introduza rapidamente os documentos de compra dos seus fornecedores e controle os
adiantamentos que faz das suas compras. Com o PHC GO consegue ainda ter total visão
e controlo dos pagamentos que faz aos seus fornecedores, dentro e fora de prazo. Para além
disso, a partir do plano PRO, poderá emitir e enviar encomendas aos fornecedores de forma
automática para os artigos em falta.

Deixe de atualizar as taxas de câmbio manualmente

03.
04.
05.
06.
07.
08.

o PHC GO trata disso automaticamente
O PHC GO permite importar e atualizar automaticamente, sempre que pretender, todas as
taxas de câmbios de moedas estrangeiras disponíveis pelo Banco Central Europeu a a partir
do plano Star.

09.

Compras em moeda estrageira

11.

disponível a partir do plano Star
Assegure uma gestão fácil das suas compras de artigos ou serviços, mesmo que seja uma
aquisição em moeda estrangeira. O PHC GO reflete os valores em €uros nas suas análises.

Autofaturação sem esforço

10.

12.
13.
14.

disponível a partir do plano Pro
Faça a sua autofaturação de forma simples, sempre que o seu fornecedor não emitir uma
fatura. O PHC GO faz autofaturação, colocando os valores pagos por si nas contas da
empresa, controlando ao pormenor o caminho do seu dinheiro.
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Gestão fácil de fornecedores com vários estabelecimentos
disponível a partir do plano PRO
Saiba ao pormenor todas as moradas de todos os estabelecimentos de cada um dos seus
fornecedores. Pode, por exemplo, conhecer a origem dos artigos que está a comprar ou saber
de qual dos armazéns do seu fornecedor vai sair a sua entrega.

Operações comunitárias facilitadas através do VIES
disponível a partir do plano Star
Nas compras aos seus fornecedores fora de Portugal, facilite as transações comunitárias de
bens ou serviços e o pagamento de IVA, através do número de identificação no sistema VIES.

Otimize os processos de compra
disponível a partir do plano Star
Faça toda a gestão das necessidades da sua empresa, otimizando os recursos financeiros
da sua empresa. Controle a receção de mercadoria e saiba tudo o que ainda falta chegar
e se chegou com os preços corretos. Atualize os preços de custo ponderados dos artigos
em tempo real, e assegure a rentabilidade esperada. Introduza encomendas, guias de
receção, faturas de fornecedor, de modo a ter todo o processo de compra devidamente
controlado e facilmente acessível.
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01.

Reconciliação bancária inteligente

Saiba a qualquer momento quanto dinheiro tem,
tanto em cada conta como em caixa e controle as
entradas e saídas de pagamentos. Desta forma,
nunca foi tão fácil estar sempre a par da situação
da sua tesouraria.

o PHC GO faz por si
Evite erros desnecessários na integração e conferência de movimentos da conta bancária
no software. O PHC GO permite-lhe fazer uma reconciliação bancária automática,
uma gestão de tesouraria interativa e uma melhor previsibilidade em tempo real - a partir
do plano Pro.

Dívidas de clientes vencidas e não vencidas
disponível a partir do plano Grow
Conheça o estado da conta-corrente. Consulte, a qualquer hora, o saldo de conta-corrente
dos seus clientes, bem como o histórico de todos os movimentos regularizados e por
regularizar, vencidos e não vencidos. Saiba a todo o momento quanto tem para receber
e quando será vencido.

Dívidas a fornecedores e contas a pagardisponível
a partir do plano Star
Veja, sempre que necessário, o saldo de conta-corrente e o histórico de todos
os movimentos, regularizados e por regularizar, dos seus fornecedores.
Saiba a todo o momento o que tem para pagar e quando. O PHC GO ajuda-o a não se
atrasar com pagamentos importantes.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
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Controlo fácil do regime de IVA de Caixa
disponível a partir do plano Grow
A tesouraria constitui uma área crítica, e para isso, o PHC GO disponibiliza a
configuração e uso de documentos no regime de IVA de Caixa, permitindo às empresas
adiar a entrega do IVA ao Estado somente após boa cobrança das faturas emitidas. Para
empresas em que os prazos de recebimento sejam superiores aos de pagamento, a
adesão a este regime é uma boa opção, pois minimiza o impacto da entrega antecipada
do IVA ao Estado antes do respetivo recebimento

Transferências controladas
disponível a partir do plano Star
Registe as transferências de dinheiro que realiza entre contas bancárias da sua
empresa, depósitos feitos presencialmente. Saiba qual o cash-flow do seu negócio.

Todas as despesas e movimentos de dinheiro refletidos
na sua Tesouraria
Registe facilmente todas as despesas, inclusive dos seus colaboradores, diretamente
no seu PHC GO. Na tesouraria, tem ainda todos os movimentos refletidos
e corretamente identificados, para que consiga gerir o dinheiro da empresa
ao cêntimo. Consiga, desta forma, otimizar custos e investimentos.

Melhor gestão da tesouraria, graças à leitura do QR Code
a partir do plano Star
Com a leitura do QR Code, no PHC GO o lançamento de documentos de
fornecedores, ou despesas, consegue poupar tempo e evitar erros desnecessários - ao
ler o QR Code dos documentos, o PHC GO introduz os dados por si.
Acabe ainda com as inconsistências dos valores do IVA, ao lançar estes documentos
sem erros.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

O PHC GO evita as falhas na contabilidade
e os atrasos no lançamento das compras, através do e-Fatura
a partir do plano Pro
A importação de compras a partir do e-Fatura permite reduzir drasticamente o trabalho
de conferir dados e os erros com os lançamentos das compras.
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Gestão ágil das propostas e encomendas
disponível a partir do plano Star
Acompanhe todas as propostas comerciais e encomendas de clientes, com toda a
informação anexada, desde a fase de proposta até à venda. Tenha também sempre
disponíveis nos seus dossiers internos todas as encomendas aos seus fornecedores,
dando-lhe uma visão geral do seu negócio.

Visão global dos orçamentos e propostas
disponível a partir do plano Star
Tenha uma visão completa de todos os orçamentos que faz, desde a fase de orçamento
até ao envio e adjudicação por parte do cliente. Todas as alterações ao seu orçamento
inicial ficam ainda registadas e espelhadas em todo o processo de orçamentação.

A sua empresa tem os dossiers de que tanto
precisa? O PHC GO permite geri-los e, desta
forma, controlar toda a atividade da sua empresa.

Folhas de obra nos dossiers internos

01.
02.
03.
04.
05.
06.

disponível a partir do plano Star
Todas as folhas de obra são importantes numa empresa. São documentos com informação
importante para conhecer a fundo os clientes e as suas intervenções. Anexe facilmente
todas as folhas de obra aos seus dossiers internos e torne-as acessíveis e prontas para faturar.

09.

Emissão rápida de documentos

10.

disponível a partir do plano Pro
Automatize a gestão da sua empresa com a emissão automática de documentos nos
seus dossiers internos. Desde faturação a partir de encomendas, a folhas de obra a partir
de orçamentos adjudicados… com o PHC GO velocidade é a palavra de ordem. Agilidade
também.

Criação dos próprios documentos

07.
08.

11.
12.
13.
14.

a partir do plano Pro
Cada empresa é única e, por isso, tem a sua própria organização. Pode criar os seus próprios
dossiers com os nomes que já usa internamente e, desta forma, integrar a sua empresa no
PHC GO. Deixe que seja o software a adaptar-se à sua empresa e não o contrário.

pág. 33

–
Trate das suas
obrigações legais e,
mais do que isso,
sem complicações

11. Trate das suas obrigações legais e, mais do que isso, sem complicações

Software de gestão online — PHC GO

Emita faturas e comunique-as em tempo real à AT

A Autoridade Tributária (AT) exige o envio
contínuo de um vasto rol de comunicações,
procedimentos e informações sobre o negócio.
O PHC GO responde facilmente a estas
obrigações legais, comunica com a AT sempre
que for necessário, dando as ferramentas que
agilizam o processo. Concentre-se na estratégia
e rentabilize a ajuda que o PHC GO dá ao seu
negócio: na gestão diária de uma empresa, não
há tempo a perder. O PHC GO é um software
certificado que acompanha as obrigações legais
e oferece segurança e confiança: se a lei muda, o
PHC GO também muda.

Opte pela comunicação automática e em tempo real dos seus documentos de faturação
à Autoridade Tributária. O PHC GO permite-lhe diminuir as suas preocupações e o tempo
investido em questões burocráticas.

01.
02.
03.

Assegure a faturação eletrónica, seja a empresas e consumidores
finais, seja a organismos públicos, de forma rápida e sem esforço

04.

O add-on Transações Eletrónicas é opcional e está disponível na PHC GO Store.

05.

Está preparado para cumprir a legislação e aumentar a eficiência na operacionalidade
administrativa, permitindo ainda que seja fornecedor do Estado e de entidades públicas
sem preocupações, através da emissão de faturas eletrónicas diretamente à Administração
Pública no novo formato - CIUS PT - ou a empresas e consumidores finais - com a assinatura
digital qualificada.
Este novo add-on agiliza tudo aquilo de que precisa para aderir à faturação eletrónica,
com claros benefícios para a empresa.

06.
07.
08.
09.
10.

Cálculo imediato de retenções

11.

Defina a percentagem de retenção de IRS a que cada cliente está sujeito. Assim que faturar,
a retenção de IRS é calculada de forma simples e automática.

12.
13.

Retenção de despesas em IRS e IRC com o PHC GO - a partir do plano Grow
Retenha rapidamente as taxas com todas as variantes do imposto IRS e IRC.

14.
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01.
02.
03.
04.

Emita o ficheiro SAF-T PT obrigatório
Reportar o SAF-T PT mensalmente passará a ser coisa do passado Sem complicações
e de forma rápida, o PHC GO permite-lhe criar rapidamente o ficheiro SAF-T (PT) que a
Autoridade Tributária (AT) lhe exige. Para além disso, assegura uma constante atualização
face às obrigações legais, garantindo que cumpre com as mesmas a tempo e horas.

05.
06.
07.
08.

Cumprir o RGPD? Fácil (opcional)

09.

Garanta o cumprimento do RGPD na sua empresa e dê aos seus clientes a credibilidade que
a sua empresa merece. Nem sempre é uma tarefa fácil, mas com o PHC GO tudo é possível.

10.
11.
12.
13.
14.
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Garantia de um crescimento sustentado da empresa:
permite ao cliente ir adotando mais funcionalidades
à medida que necessita.

01.
02.
03.

Forte capacidade de adaptação:
Porque cada empresa é única, é fundamental optar
por um software que se adapte à especificidade
de cada empresa.

04.
05.
06.
07.
08.

Abrangência total:
Permite integrar a no software todas as áreas
da empresa.

09.
10.
11.
12.

Flexibilidade:
Se o software não faz tudo aquilo de que precisa,
facilmente pode ficar a fazer.

13.
14.
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01.
02.

O PHC GO está pensado para apoiar
a gestão de pequenas empresas, de acordo
com necessidades e etapas específicas.
De acordo com a dimensão e a evolução
da empresa, os negócios têm diferentes
necessidades. O PHC GO está preparado
para dar resposta às necessidades
específicas da sua empresa, com diferentes
planos, dando-lhe liberdade para mudar
sempre que precisa.

Comparar,
escolher,
experimentar
Conheça as funcionalidades
que vão acelerar o seu negócio

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
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FUNCIONALIDADES

Software de gestão online — PHC GO

EXPERT

PRO

STAR

GROW

CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO A NECESSIDADES ESPECIAIS
Adaptação à empresa

GESTÃO DE STOCKS COMPLETA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Gestão de Artigos

01.

Gestão de Serviços
02.

Gestão de stocks
Transferências entre armazéns

03.

Gestão de equipamentos com números de série

04.

Gestão avançada de armazéns

05.

Gestão de lotes
06.

Gestão de Stocks Avançada
Gestão de stocks com controlo de ponto de encomenda e stocks mínimos

07.

Inventário físico

08.

Pesos e volumes

09.

Produtos Compostos

10.

Idiomas para designação de artigos

É MUITO FÁCIL E RÁPIDO COMEÇAR
Rápido a aprender

11.
12.

Rápido a começar com assistente de inicialização

13.

Rápido a importar os seus dados de outro sistema
14.

Rápido a usar
Rápido a tirar dúvidas e esclarecer questões

CONTROLE TODA A GESTÃO DE CLIENTES E VENDAS
Portal GO

Disponível apenas com o produto Documentos

Gestão de Documentos de Faturação

(Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo)

Gestão de Documentos de Transporte
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FUNCIONALIDADES

Software de gestão online — PHC GO

EXPERT

PRO

STAR

GROW

CONTROLE TODA A GESTÃO DE CLIENTES E VENDAS
Gestão de Documentos Retificativos
(Notas de Crédito e Notas de Débito)

Ficha de cliente completa
01.

Gestão de conta corrente e dívidas de clientes
Referências Multibanco (EasyPay)

02.

Gestão de vendedores

03.

Faturas proforma

04.

Faturas com impressão personalizada
05.

Faturar a partir de um documento
Faturação em multi-moeda

06.

Faturação Automática de Avenças

07.

Fatura à consignação

08.

Descontos de artigos por clientes
Documentos Ilimitados
Retenção de IRS

09.

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado
10.

Personalização de documentos

11.

Atualização automática de preços nos artigos

12.

Atualização automática de taxas de câmbio

13.

Encomendas de clientes
Templates de email

14.

Gestão de cheques de clientes
Gestão avançada de limite de crédito
Receção de pagamentos por SEPA
Faturas pagas em tranches/prestações
Promoções de preço e descontos especificos
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FUNCIONALIDADES

Software de gestão online — PHC GO

EXPERT

PRO

STAR

GROW

CONTROLE TODA A GESTÃO DE CLIENTES E VENDAS
Referências Internas para gestão de processos
Adiantamentos de clientes
Descontos financeiros nos recibos

01.

Estabelecimentos de clientes

02.

Emissão automática de encomendas a clientes

03.

Emissão automática de faturação
04.

Emissão de recibos em série
Emissão de extratos de conta-corrente em série

05.

GESTÃO ALARGADA DE TODA A ÁREA DE FORNECEDORES E COMPRAS
Gestão de Compras

06.
07.

Gestão de fornecedores
Pagamentos a fornecedores

08.

Gestão de Dívidas a Fornecedores

09.

Encomendas a fornecedores

10.

Documentos Ilimitados

11.

Descontos financeiros nos pagamentos
Criação rápida de fornecedores através dos dados do VIES
Compras em multi moeda
Autofaturação de compras

12.
13.
14.

Adiantamentos de fornecedores
Emissão Automática de Compras a Fornecedores
Emissão Automática de Dossiers/Encomendas a Fornecedores
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FUNCIONALIDADES

Software de gestão online — PHC GO

EXPERT

PRO

STAR

GROW

GESTÃO ALARGADA DE TODA A ÁREA DE FORNECEDORES E COMPRAS
Estabelecimentos de fornecedores
Emissão de pagamentos em série

CONTROLE O DINHEIRO DA SUA EMPRESA COM A ÁREA DE TESOURARIA E DÍVIDAS

01.

Regime de Iva de Caixa
02.

Leitura QR Code para lançamento de documentos
Lançar despesas e movimentos de tesouraria

03.

Reconciliação bancária

04.

Gestão de contas bancárias
05.

Talões de depósito
Transferências entre contas

06.

Integrado com recibos e pagamentos

07.

Reconciliação bancária automática

08.

Importação de documentos de fornecedor através do e-fatura
09.

Despesas com liquidação de IVA em Tesouraria

TODOS OS SEUS DOSSIERS QUE JÁ UTILIZA, GERIDOS NO SISTEMA
Gestão de Propostas aos clientes

10.
11.

Visão global de orçamentos e propostas aos clientes
12.

Emissão de folhas de obra
Documentos internos a fornecedores

13.

Dossiers internos de clientes ilimitados

14.

Dossiers internos de fornecedores ilimitados

SAIBA TUDO SOBRE O NEGÓCIO, COM AS FERRAMENTAS DE BUSINESS ANALYTICS
Análises globais e Indicadores de Gestão
Dashboard com informação centralizada
Criação de listagens personalizadas
Exporte os dados para Excel
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FUNCIONALIDADES

Software de gestão online — PHC GO

EXPERT

PRO

STAR

GROW

TRATE DAS SUAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, E MAIS DO QUE ISSO, SEM DAR TRABALHO
Retenção de despesas em IRS e IRC
Software certificado pela AT
Emissão e envio de ficheiro SAF-T

01.

Faturas à AT comunicadas em tempo real

02.

Calculo de Retenção de IRS

03.

QR Code nas faturas
04.

Documentos de Transporte à AT autorizados em tempo real
Configuração automática de taxas de IVA

05.

Comunicação de Inventário à Autoridade Tributária

06.

Emissão de SAF-T de autofaturação

07.

Definição de acessos ao ficheiro SAF-T
Transações Eletrónicas

Opcional

Opcional

Opcional

SEGURANÇA E PRIVACIDADE TOPO DE GAMA
Firewall e proteção avançada de Cloud

Opcional

08.
09.
10.

Gestão de utilizadores e histórico de atividade

11.

Controlo de acessos por perfil

UM SOFTWARE QUE APRENDE CONSIGO E O MANTÉM ATUALIZADO

12.

Monitor de tarefas

13.

Aprendizagem com base em ações do utilizador

14.

Notícias na homepage
Monitor de sistema
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FUNCIONALIDADES
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EXPERT

PRO

STAR

GROW

INTEGRAÇÃO POTENTE COM APLICAÇÕES EXTERNAS E APIS
APIs para Integração (Basic API e Full API)
Pedidos à API incluídos no seu plano

70,000

30,000

10,000

2,000

Experimente Grátis

Experimente Grátis

Experimente Grátis

Experimente Grátis

Integração com PHC CS Contabilidade
Integração com plataformas de e-commerce:
WooCommerce, Amen.pt, Pretashop e ShopKit
APIs documentadas e com exemplos para rápida aplicação
Integração com o Zapier

Opções adicionais para
expandir as capacidades
do seu PHC GO

Multi Empresa

Agenda
Utilizador Adicional
Máximo de utilizadores
adicionais
Registos oferecidos de base

Saiba mais sobre estas funcinalidades aqui.

Aumente o limite mensal
de pedidos à API

200.000
registos adicionais

POS
Documentos
em arquivo digital
Tratamento de dados
de acordo com o RGPD
Fatura UBL
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Software de gestão online — PHC GO

Get Connected
01.
02.

Num mundo cada vez mais conectado, o PHC GO não é exceção.
Muitas são as características que fazem dele um software completo,
rápido e com funcionalidades que dão resposta às necessidades de
cada empresa.

03.
04.
05.
06.

Mas há mais.
Para além disso, o PHC GO permite ainda enriquecer e personalizar o
software, de forma a permitir ao software adaptar-se à empresa e não o
contrário.
A PHC GO Store está disponível 24/7, é muito intuitiva e fácil de utilizar.
É aqui que serão disponibilizados os add-ons que complementam a
oferta PHC GO, tal como diversos plugins para integração.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Uma oportunidade para garantir o crescimento sustentado do negócio
através de uma solução de topo que se adapta às exigências do
mercado e das especificidades de uma pequena empresa.

14.

pág. 46

13. Resumo PHC GO

Software de gestão online — PHC GO

Com características
únicas, o PHC GO é o
braço direito de todos
os gestores

01.
02.
03.
04.
05.
06.

PHC GO Help Center

07.
08.

myPHC GO
Site PHC GO

09.
10.
11.
12.
13.

PHC GO Blog

14.

PHC GO Store
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14. PHC Software

PHC
A PHC junta a experiência de gestão ao desenvolvimento de software. O nosso software
de gestão trata da rotina da sua empresa, para que os seus colaboradores possam ser mais
produtivos e explorar novas oportunidades. O resultado é uma capacidade de gestão de
negócio que leva a um novo nível de precisão, visão e velocidade – Business at Speed.

Software de gestão online — PHC GO

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Na PHC acreditamos que deve ser o software a adaptar-se à sua empresa e não o
contrário. E também sabemos que a sua empresa é única e tem necessidades específicas. Por
isso, focamo-nos em criar soluções inteligentes, facilmente adaptáveis, apelativas e completas,
que proporcionam flexibilidade ao seu dia-a-dia e aceleram a sua tomada de decisão.

09.
10.
11.
12.

Os produtos PHC aprendem quando a sua empresa aprende, crescem quando a sua empresa
cresce, modificam-se quando a sua empresa se modifica. Consideramos que a confiança e a
mudança são a base para o sucesso. E, acima de tudo, acreditamos que a liberdade para
a mudança na sua empresa só é possível através de software espetacular.

13.
14.
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PORTUGAL
ESPANHA
01.
02.
03.
04.
05.

PERU

06.

ANGOLA

MOÇAMBIQUE
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

5 PAÍSES

+ 400

+ 200

+ 34 MIL

+ 152 MIL

Que contam com a nossa presença
(Portugal, Espanha, Moçambique,
Angola e Peru) e de onde trabalhamos
para clientes de todo o Mundo.

Que estão devidamente certificados
para realizar implementações de
software e dar suporte técnico.

Que todos os dias inovam para dar às
empresas mais liberdade para mudar.

Que aumentam a sua velocidade e
com isso obtêm melhores resultados
com menores custos.

Que aumentam a sua velocidade e
com isso obtêm melhores resultados
com menores custos.

EM 3 CONTINENTES

PARCEIROS

COLABORADORES

EMPRESAS CLIENTES

14.

UTILIZADORES

pág. 49

