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PHC Faturação CS
Chegou o software de faturação para todos
Simples e fácil de usar para pequenos negócios,
PME e trabalhadores independentes.
Tudo o que precisa para começar a faturar.

BUSINESS
AT SPEED

Visite www.phc.pt

Pode configurar e
emitir faturas à medida
da sua empresa.

Benefícios
Solução
Destinatários
Todo e qualquer pequeno
negócio, PME ou
trabalhador independente

Gestão de Clientes e
contas correntes
Controlo de cobranças
Impressões
personalizadas
Atualizações de preços
Promoções e campanhas
Produção de ficheiros
para a AT

Facilidade de criação e
emissão de documentos
de faturação
Atualizações automáticas
de stocks, contas
correntes e fichas de
Clientes
Documentos adaptados à
empresa
Software certificado
segundo a última portaria
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Principais funcionalidades
•
•
•
•
•
•

Documentos de Faturação (com retenção de I.R.S. se necessário).
Gestão de Clientes e contas correntes.
Recibos para Clientes.
Controlo de cobranças a Clientes.
Software multiempresa.
Preparado para produzir o Ficheiro de Auditoria Fiscal Normalizado de Faturação (SAF-T PT), o Ficheiro de
Comunicação Mensal de Faturas à AT e o Ficheiro de Comunicação dos Documentos de Transportes à AT.
• Software certificado pela AT.
• Faturas rascunho para que possam ser modificadas e só depois convertidas no documento final.
• Ainda disponível em Portugal, em parceria com a Easypay: emissão de documentos de faturação com referências
Multibanco, para maior facilidade de pagamento por parte dos Clientes.

O módulo PHC Faturação CS permite o controlo da área de
faturas e vendas. Este conjunto de funcionalidades engloba
várias áreas da atividade de qualquer empresa, as quais ficam
controladas com a sua utilização. Por exemplo:
• Gestão de Clientes, com contas correntes;
• Documentos de faturação;
• Recibos;
• Gestão de promoções e campanhas.
Ao emitir faturas, notas de débito, de crédito, guias de remessa, etc., atualiza automaticamente os stocks (dar baixa dos
artigos), as contas correntes (nomeadamente os saldos dos
Clientes) e a ficha do Cliente (com a faturação acumulada, os
saldos por idades, etc.).
Este software não liga com outros módulos PHC CS, pelo que
a emissão de documentos permite a integração com outras
tabelas pré-definidas pelo utilizador (I.V.A., condições de
pagamento, etc.), que simplificam e aumentam a velocidade de emissão de documentos. O software permite ainda a
designação do artigo em vários idiomas e definir o mesmo na
ficha do Cliente, o que possibilita a impressão na língua que
foi definida em cada um.

Exemplo da criação/visualização dos vários dados de um Cliente.

Gestão de Clientes
Pode arquivar e controlar os dados básicos dos Clientes,
como nome, morada, nº de contribuinte ou zona. É também
possível analisar os saldos dos Clientes, bem como determinar
os mais importantes, através de listagens pré-definidas. O utilizador pode ainda, através de mapas definidos, criar e definir
novas listagens com os dados que entender.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
“A Quinta Grande, na qualidade de Assistência Técnica
Autorizada aos computadores portáteis TOSHIBA, necessita
de ferramentas que permitam uma grande facilidade de
adaptação, quer a novos tipos de produtos, quer à frequente implementação de novos processos. Esta maleabilidade
do Software PHC®, conjugada com o enorme potencial de
consulta e análise de dados, permitiu um melhor e mais
versátil controlo e adaptação à dinâmica do negócio”.

O utilizador pode rapidamente analisar listagens pré-definidas ou
criar as suas listagens personalizadas.

Aníbal Pereira, Administrador da Quinta Grande.
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Gestão de Contas Correntes
Permite gerir todos os movimentos, a débito ou a crédito, de
contas correntes de Clientes, nomeadamente faturas, recibos,
cheques, etc., de modo a permitir o controlo sobre os saldos
desses mesmos Clientes.
Documentos de faturação
Pode criar diversos documentos de faturação e configurá-los
segundo vários critérios, nomeadamente, quais movimentam
(c/c, stocks, etc.). Esta possibilidade permite uma enorme
flexibilidade ao criar documentos, tornando possível definir
todos os documentos de faturação usados regularmente pela
empresa.
Pode ainda ir mais longe e indicar se a numeração do documento se mantém sequencial ao longo dos anos ou se, pelo
contrário, deve ser reiniciada na mudança de ano, assim como
definir se poderão ser emitidos em Euros ou em moeda estrangeira. Por fim, também existe a possibilidade de desenhar
a impressão do documento ao seu gosto.
Impressão de Documentos de faturação
Permite definir tudo o que aparece na impressão de forma
livre ou condicionada por um teste prévio, nomeadamente,
se aparecem ou não os descontos, as referências, os locais de
carga e descarga, um local para a assinatura do Cliente, um
gráfico, etc. Alguns exemplos:
• Gráfico, pode imprimir a faturação dos últimos x meses
do Cliente que figura no respetivo documento;
• Impressão Condicionada, neste caso tem a possibilidade
de testar os dados da impressão de modo a que não
apareçam os códigos de artigo de uma determinada
referência.

Os documentos de faturação podem ser criados com vários critérios,
adaptáveis a cada situação.

Exemplo de alguns dos inúmeros parâmetros de configuração para
documentos de faturação.

Atualização de Preços
A atualização de preços é bastante completa, podendo
escolher qual o preço a atualizar (de venda 1, 2, 3, 4 ou 5 ou
preço de custo), qual o método a utilizar (somar um valor,
multiplicar por uma taxa ou multiplicar por uma margem de
outro), qual o arredondamento, (unidade, centena, milhar,
etc.), atualizando somente os artigos que desejar.
Promoções e Campanhas
Com esta funcionalidade pode criar promoções para os seus
produtos, definindo a data de início e de fim da mesma, sendo que a promoção/campanha pode estar em vigor para uma
determinada referência de stock ou grupo de referências ou
ainda família de produtos. A parametrização pode ainda ser
feita por tipo de Cliente ou para todos os Clientes.
Finalmente, define se a promoção/campanha é um desconto
de quantidade, desconto fixo, redução de preço ou um preço
fixo. A partir da ficha do artigo pode consultar as promoções
ativas para determinada referência de stock, podendo selecionar o intervalo de promoção que deseja visualizar.

Definição de uma promoção de desconto fixo, para um tipo de Clientes
e uma família de artigos.
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Ficheiro de Auditoria Fiscal Normalizado (SAF-T PT)
As empresas que exerçam a título principal uma atividade
de natureza comercial, industrial ou agrícola e que organizem a sua contabilidade com recurso a meios informáticos,
ficam obrigadas a produzir o ficheiro standard AuditFile for
TaxPurposes – versão Portuguesa, também conhecido como
SAF-T PT.
O SAF-T PT é um ficheiro que contém dados contabilísticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilístico original por um período de tempo específico, que se lê facilmente em virtude da sua normalização de formato e que pode ser
usado para fiscalização pelos funcionários das autoridades
tributárias. Em virtude desta obrigatoriedade, o módulo PHC
Faturação CS inclui a possibilidade de produção do Ficheiro
de Auditoria Fiscal Normalizado (SAF-T PT) Faturação. Estes
ficheiros estão de acordo com a Portaria em vigor.
Pode contar ainda com uma ferramenta chamada Monitor de
Dados do SAF-T onde é possível visualizar, de uma forma fácil
e intuitiva, o conteúdo do ficheiro produzido por contrapartida do schema da AT.
No Monitor de Dados poderá ainda importar dados do ficheiro SAF-T PT de forma rápida e fácil, sendo possível importar
diretamente informação de Clientes.

Certificação de Software
A Portaria n.º 363 / 2010, publicada no Diário da República, 1.ª
série - N.º 120 - 23 de Junho de 2010, regulamenta a certificação prévia dos programas informáticos de faturação do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.
A utilização de sistemas Informáticos para a elaboração da faturação é cada vez mais recorrente, pois possui a grande vantagem no tratamento da informação e rapidez de execução.
Todavia, introduz novos riscos em termos de controlo fiscal,
pela possibilidade de subsequente adulteração dos dados
registados, potenciando situações de evasão fiscal.
É nesta perspetiva que surge a certificação de software, definindo regras para que os programas de faturação observem
requisitos que garantam a inviolabilidade da informação
inicialmente registada, permitindo, consequentemente, que
apenas os programas que respeitem tais requisitos possam
ser utilizados.
O que se verifica no Software PHC certificado?
• As Faturas são os documentos certificados no software
PHC Faturação CS.
• As faturas produzidas pelo software PHC® serão assinadas digitalmente pelo próprio software PHC®.
• Na impressão de faturas emitidas pelo software certificado pode observar-se a seguinte informação: Nº de
Certificado, Excerto da Assinatura e texto mencionando
que a fatura foi produzida por software certificado.
• Não será possível, em nenhuma circunstância, alterar dados de um documento certificado, que provoquem a modificação de um dos seguintes dados: Nº do Documento,
valor Total do Documento, Nome do Cliente, Morada do
Cliente, Nº de Contribuinte do Cliente, Designação das
Linhas, Motivo de Isenção de I.V.A., Data da Fatura, Quantidade, Preço unitário, Preço Total das linhas, Descontos
das linhas, Quantidades.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
"Com o Software PHC® conseguiu-se automatizar todos
os processos internos da organização, obtendo assim
uma maior produtividade da parte dos utilizadores
e consequentemente ganhos de eficiência de toda a
estrutura, com vantagens acrescidas para os nossos
clientes”.
Criação de um ficheiro SAF-T e respetivo Monitor de Dados, ao
realizar a importação de dados de Clientes.

Dinis Pires, responsável do Convento do Espinheiro.

Este documento tem como objetivo descrever as funcionalidades do software. Como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no
mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do Software, se a mesma corresponde ao que necessita.
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FILMES • FORMAÇÃO • DOWNLOADS • NOTÍCIAS • E MUITO MAIS

Com o PHC On tem o seu sistema PHC CS
completamente atualizado durante o espaço
de um ano. Além disso acede a funcionalidades
exclusivas e a conteúdos dedicados, como por
exemplo o acesso exclusivo ao portal on.phc.pt.
Neste portal tem acesso, 24 horas por dia, a
filmes de autoformação sobre a utilização do
PHC CS, informações de cada nova versão,
notícias, novidades, a newsletter semanal
iDirecto, a revista Directo PHC, entre outros.
Tudo para o ajudar a tirar o máximo partido do
seu investimento em Software PHC.

MAIS INFORMAÇÃO

phc.pt/phcon
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Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a “iDirecto”
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

© PHC | Todos os direitos sobre este documento estão reservados. Este documento tem apenas objetivos de informação.
A PHC não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHC é uma marca registada.

design | www.cabine.pt

p. 6

