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Vantagem Garantida PHC
O Vantagem Garantida PHC é um aliado para tirar
maior partido das aplicações PHC
A solução que permite à empresa rentabilizar o seu
investimento, obtendo software actualizado, formação
online e acesso a conteúdos privilegiados.

BUSINESS
AT SPEED

Visite www.phc.pt

Um local de excelência para conhecer o
seu Software PHC®.

Benefícios
Solução
Destinatários

Software PHC® actualizado
durante três anos

Empresas com o cuidado
da constante actualização
das suas tecnologias de
gestão

Calendário PHC com as
obrigações legais

Empresas que se
preocupam com o
cumprimento das suas
obrigações legais

Formação base online

Acesso às versões
actualizadas de software
durante 3 anos
Acesso ao site Vantagem
PHC® com formação online
e conteúdos privilegiados
Calendário PHC
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Principais funcionalidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantia de actualização do Software PHC® licenciado durante três anos, sem mais investimento em software.
Calendário PHC com as obrigações legais empresariais.
Formação PHC base disponível 24 horas, 7 dias por semana na internet.
Actualização periódica das datas fiscais ou outras relacionadas com o software, feita via internet directamente da PHC.
Possibilidade de introdução de datas personalizadas no Calendário PHC.
Consulta das datas fiscais online.
Visualização online do estado do seu acordo Vantagem Garantida.
Acesso a conteúdos PHC privilegiados no portal vantagem.phc.pt

Vantagem Garantida PHC
Num mercado empresarial competitivo, uma empresa que
estagna no tempo arrisca a sua rentabilidade e até a sua sobrevivência. Por outro lado, as empresas que acompanham a evolução dos processos de gestão fomentadores de produtividade,
destacam-se no mercado e conquistam mais Clientes.
Ao acompanhar a constante evolução do mercado de tecnologias internacional e dos processos de negócio, a PHC selecciona
criteriosamente, à luz da realidade nacional, as tecnologias que
considera trazerem mais e melhores benefícios para as empresas.
Surgem desta forma inúmeras actualizações ao Software PHC®,
que trazem às empresas que os acompanham ganhos de produtividade e competitividade.
Inovação garantida
Com o acordo Vantagem Garantida, a PHC permite que cada
Cliente adquira uma licença com validade de três anos que engloba as actualizações e upgrades de software que se registarem
durante este período. Desta forma, e sem preocupações com o
acréscimo de custos, as empresas vêm o seu software modernizado à luz das melhores práticas.
A Vantagem Garantida PHC visa dar aos Clientes os benefícios do
Software PHC® continuamente actualizado durante três anos,
eliminando a necessidade de aquisição do tradicional upgrade
anual, acrescentando ainda benefícios como preços e condições
especiais.
Actualização legal garantida
Durante três anos, inúmeros procedimentos legais e fiscais são
alterados, novas declarações são tornadas obrigatórias, enquanto
outras se tornam obsoletas. Este sinal de inovação nos processos
prejudica o normal funcionamento das empresas que se con-

frontam, frequentemente, com situações novas para os quais os
seus sistemas de informação não estão preparados.
Com o acordo Vantagem Garantida assegura que para a sua empresa não será necessário realizar qualquer tipo de investimento
na actualização do software. A PHC desenvolve e introduz no
software as alterações de legislação à medida que estas ocorrem,
preparando-o para responder às suas necessidades.
Desconto garantido
Ao adquirir o Vantagem Garantida PHC está a rentabilizar o
investimento económico da sua empresa em Software PHC®, isto
porque, a aquisição desta licença, com todos os seus benefícios,
representa custos inferiores à aquisição anual de upgrades, o que
se traduz na aquisição de software actualizado durante 3 anos
com desconto que equivale a comprar 3 pelo preço de 2.
Aquisição garantida
Não podia ser mais simples obter a sua Vantagem Garantida.
Se já tem Software PHC®, basta entrar em contacto com o seu
Distribuidor Autorizado e manifestar o seu interesse. Se a sua
empresa ainda não tem este software de gestão, quando fizer o
seu pedido de informações ou a sua encomenda, aproveite para
aprofundar todas as mais-valias que a Vantagem Garantida lhe
pode trazer.
Renovação não garantida
A renovação do seu acordo Vantagem Garantida não é automática. Quando o fim da validade da sua Vantagem Garantida
se aproximar deve entrar em contacto com o seu parceiro PHC
para que não perca nenhuma das vantagens que este acordo lhe
assegura.
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Portal vantagem.phc.pt
Formação online
Quando tem dúvidas de como utilizar o software nas pequenas
tarefas, como as resolve? Quando admite um novo colaborador,
como lhe apresenta o Software PHC®?
Será em vantagem.phc.pt, que os utilizadores PHC encontram
resposta para as pequenas dúvidas do dia-a-dia, eliminando a
necessidade de recorrer a outrem e perder produtividade. Com o
acesso a este portal os seus colaboradores podem aceder à zona
dos Tutoriais onde vão encontrar uma série de conteúdos de Formação organizados por temas ou por níveis de conhecimento,
facilitando assim a aprendizagem sobre o Software PHC®.

Obrigações empresariais
Pode aceder, em qualquer local com ligação à internet, ao Calendário PHC, onde constam as obrigações legais da sua empresa.

Disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar, as obrigações
legais da sua empresa.

Importação de Mapas de Gestão via WebService
Pode a qualquer altura actualizar, de forma automática, os Mapas
de Gestão via web Service, caso tenha Vantagem Garantida PHC
e possua o módulo PHC Contabilidade CS.

Inúmeros filmes que lhe proporcionam um ensino rápido e fácil.

Sugestões
Quantas vezes já pensou que o seu software de gestão poderia ter
uma funcionalidade específica? Porque não sugeri-la directamente
à PHC? No portal Vantagem PHC terá o espaço próprio para colocar as suas sugestões directamente para a PHC, quer seja sobre o
software que utiliza, sobre novos conteúdos que gostaria de ver
apresentados ou mesmo sobre o próprio portal Vantagem.
Truques e Dicas
Ao entrar no portal Vantagem PHC acede e pesquisa conteúdos
PHC sobre o seu software, como todas as newsletters e revistas
publicadas. Desta forma, pode complementar a formação que
recebeu com informação escrita da PHC, encontrando novas
funcionalidades, novas formas de usar o seu software em seu
proveito, em suma, formas de fazer mais, utilizando o seu Software PHC®.

Artigos produzidos
pela PHC como as
newsletters publicadas onde pode conhecer funcionalidades
do software.

A partir do botão indicado
pode importar automaticamente todos os Mapas de
Gestão.

Novidades PHC em primeira mão
Este é o local onde pode consultar informação privada para
Clientes, nomeadamente notícias e novidades confidenciais da
PHC, divulgadas em antemão aos Clientes Vantagem.
Procura
Tem um assunto que gostaria de conhecer melhor, mas não
sabe se o mesmo já foi abordado, não sabe onde o procurar?
Para estas situações criámos um potente motor de procura que
lhe permite encontrar, através de uma ou mais palavras, todos
os conteúdos que abordam esse tema. Assim, tem a certeza de
encontrar o que procura.

Um motor de busca intuitivo para que encontre
facilmente qualquer informação que deseje.

E ainda…
• Conhecer o estado do seu acordo “Vantagem Garantida”.
• Links para informação útil no site PHC como descritivos.
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Calendário PHC
As suas obrigações num único monitor
Ao adquirir o Vantagem PHC, os Clientes têm acesso ao Calendário PHC. Através desta funcionalidade, os utilizadores recebem
periodicamente as datas fiscais e outras relacionadas com o
software que possuem, como é o exemplo das datas de entrega
de mapas e declarações fiscais, dos pagamentos da segurança
social, etc. A transferência da informação é feita via internet,
directamente da PHC para o Cliente final a pedido deste.

Alertas para obrigações
Ao entrar no software, o Calendário PHC alerta-o para as suas
obrigações fiscais. Esta ferramenta tem como objectivo auxiliar
as empresas a ter em dia todas as suas obrigações fiscais e
laborais.

Datas e informações disponíveis
No Calendário são disponibilizados os prazos e informações de
algumas obrigações declarativas fiscais, nomeadamente:
• Declaração de Remunerações – quais as instruções da declaração, como e onde a efectuar no Software PHC®;
• Retenções na Fonte de I.R.S., I.R.C. e Imposto de Selo – como
efectuá-las no Software PHC®;
• Mapa de Férias, Balanço Social, Mapa do Ministério do Trabalho – como efectuar estes mapas;
• Para cada obrigação legal consta também a informação das
entidades responsáveis pela sua entrega e tratamento.
Além de obrigações fiscais, o Calendário PHC apresenta ainda
informação de actualizações de tabelas, datas de lançamento
das próximas versões e disponibilização de novos manuais para
que se mantenha sempre informado.

O Calendário PHC permite inserir datas personalizadas.

Obrigações personalizadas por empresa
O Calendário PHC permite ainda introduzir as datas impostas
pela actividade de cada empresa, outras datas, outros compromissos e acontecimentos. Pode ser utilizado para alertar em
todas estas questões, através do Calendário da própria empresa,
com datas e acontecimentos personalizados.
Sincronização
De forma a manter o Calendário PHC constantemente actualizado, a PHC implementou a possibilidade de sincronização do
mesmo. Assim, a transferência de informação é feita via Webservice directamente da PHC, pelo que só precisa de uma ligação
internet para manter o mesmo actualizado.

O Calendário PHC alerta-o para as suas obrigações legais.
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Desenvolvemos software para ser rapidamente instalado e
adaptável à realidade da sua empresa, definindo as suas próprias
regras, acrescentando dados ou funcionalidades e com análises
de suporte à decisão, completas e fiáveis. O Software PHC® é
muito fácil de utilizar e permite aumentar a produtividade dos
utilizadores. Basta uma curta formação para começar.
Este documento tem como objectivo 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.
O que ganha ao optar pelas nossas soluções?
Ao embebermos no Software PHC® a nossa experiência de
negócio de mais de 20 anos, adicionando-lhe o profissionalismo
dos nossos Parceiros e a flexibilidade das nossas soluções, tornamos o software adaptável ao seu negócio e às suas necessidades. Assim, obtém mais produtividade para a sua empresa. E
com maior confiança nas decisões diárias, agiliza o seu negócio.
Quem é a PHC?
Desde 1989 a aumentar a rentabilidade das Empresas. Somos
mais de 134 colaboradores espalhados por Portugal, Espanha,

Moçambique e Angola. Trabalhamos para fortalecer a que consideramos ser a característica vital do nosso software: a capacidade de se adaptar ao utilizador. Para nós, esta é a particularidade
que permite às empresas fazerem mais com menos e obterem
mais produtividade.
Para isso, confiamos nos mais de 372 Parceiros PHC, que são
devidamente certificados por nós, para instalarem o software e
darem suporte aos mais de 125.000 utilizadores.
É a busca constante pela satisfação dos clientes, através da
qualidade do software e da sua facilidade de utilização, que nos
motiva à permanente inovação, inserindo nas aplicações as novas tecnologias, que consideramos permitirem às mais de 27.000
empresas nossas clientes obterem mais resultados e reduzirem
os custos.
Para que explore as oportunidades de negócio que todos os dias
surgem à sua empresa, o Software PHC® trata da rotina. Mas vai
ainda mais longe. Com as nossas soluções obtém informação
preciosa e atempada para a tomada de decisão, atingindo um
nível notável de capacidade de gestão. Esta confiança incutirá
na sua empresa uma velocidade de negócio impressionante. E o
sucesso do seu negócio reside na combinação destes factores.

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