O que ganha com
esta solução?
Maior gestão e controlo sobre os dados
Mais produtividade
Configuração personalizada
para as suas necessidades
Análises pormenorizadas sobre
áreas vitais
Apoio no cumprimento de prazos
Simplificação de processos
Automatização e agendamento
de tarefas
Informação mais concentrada
Maior mobilidade e adaptabilidade
Melhoria das relações com clientes
e fornecedores

PHC
CS
Solução Financeira
Mais agilidade para todos
os processos financeiros
Melhore o desempenho da sua empresa
através da otimização dos processos da área
financeira. A Solução Financeira do PHC CS
é o seu melhor património para consolidar
benefícios e contabilizar bons negócios.
Visite phc.pt/financeira

Porque é que a sua empresa precisa
de software para gestão financeira?

Tem dificuldade em monitorizar os seus dados
e ativos?
As aplicações de gestão financeira podem tornar-se uma
ferramenta imprescindível nestes casos. Desde logo
porque estão especificamente preparadas para saber
todos os seus dados mesmo de antes de si. Vai acabar
por pensar como foi possível ter trabalhado sem elas.
Os planos e os orçamentos não são cumpridos
com rigor?

Num estudo realizado a mais de

300

empresas

Um software para gestão financeira permite-lhe
automatizar e agilizar os seus vários processos, através
de um conjunto de funcionalidades avançadas. A sua
gestão torna-se mais simples, e os prazos e obrigações
cumprem-se muito mais facilmente.
É complicado executar consolidações e relatórios
para si ou para os seus clientes?
Os processos financeiros e as exigências legislativas são
cada vez mais complexas e difíceis de acompanhar.
O software deverá fazer esse esforço de acompanhamento
por si. Atualizando-se e aperfeiçoando-se, estará sempre
pronto para responder até aos maiores desafios.

73%
classifica entre

8

e

10

(numa escala de 1 a 10)
a importância do

SOFTWARE DE GESTÃO
para garantir maior capacidade
de resposta e vantagem
em relação à concorrência.
Fonte: Estudo Empresas Darwin em Portugal

Continua a executar procedimentos de forma manual?
Certamente já concluiu que isso pode ser ineficiente.
Com uma aplicação de software diminui o uso de
papel, reduz os custos e ainda torna a sua informação
mais integrada e acessível. Além de que não há o risco
de se perder aquele dossiê onde estava a única cópia
daqueles contactos. O software faz backups de tudo.
Não consegue largar o Excel e as folhas de cálculo?
É provável até que tenha dificuldades com elas,
principalmente quando os projetos se começam
a complicar. Então talvez não saiba, mas o software de
gestão é como uma nova geração de folhas de cálculo.
Faz o mesmo trabalho mas de forma mais rápida
e intuitiva.
Não consegue fazer análises e previsões fidedignas
sobre o negócio?
Mesmo que a sua resposta seja um “talvez” ou um “às
vezes”, devia considerar seriamente um software. Caso
já o tenha instalado, aperfeiçoe-o, ou se for necessário
mude. Mas hoje em dia as soluções financeiras têm
a obrigação de o ajudar com este tipo de análises.

Porque é que a Solução Financeira do PHC
CS vai ajudar a sua empresa a progredir?

Criámos esta solução para ajudar a sua empresa
a obter uma gestão otimizada nesta área. Desde
1989 que desenvolvemos e aperfeiçoamos o
software em todos os seus detalhes para que
possa atingir este objetivo.

Principais funcionalidades

Esta gestão otimizada significa o controlo total
sobre os seus dados fiscais, a automatização
dos seus relatórios, o apoio ao cumprimento das
suas obrigações legais, ou até a monitorização
do desempenho da sua empresa. Para isso,
desenhámos centenas de ferramentas e
funcionalidades que implementámos no PHC CS.

A Solução Financeira é constituída por 8 módulos
diferentes:
PHC Contabilidade CS Pág. 4
PHC dContabilidade CS Pág. 11
PHC Imobilizado CS Pág. 13
PHC InterOp CS Pág. 15
PHC Letras CS Pág. 17
PHC Consolidação CS Pág. 21
PHC Multilingua CS Pág. 23
PHC Dashboard CS Pág. 9 e Pág. 20

Os seus processos são agilizados, a sua
produtividade aumenta. E porque é um software
totalmente configurável e personalizável, pode ser
adaptado individualmente ao seu negócio e à sua
forma única de trabalhar.
60.000 utilizadores já o descobriram.
SISTEMA

PHC CS

PLATAFORMAS

PHC CS
PHC Digital CS
PHC Manufactor CS

GAMAS

PHC Corporate CS
PHC Advanced CS
PHC Enterprise CS

SOLUÇÕES

Gestão e ERP 24 módulos
Financeira 8 módulos
Recursos Humanos 8 módulos
Logística e Distribuição 2 módulos
Suporte Técnico 5 módulos
Retalho 3 módulos
Frota Automóvel 2 módulos
CRM 6 módulos
Construção Civil 4 módulos
Restauração 3 módulos
Gestão de Equipas 4 módulos
Clínicas 2 módulos
Indústria e Produção 16 módulos
Mobilidade 14 módulos

O PHC CS é constituído por Soluções, que por sua
vez disponibilizam vários módulos. As Soluções
estão ainda divididas em 3 gamas.

Juntos formam um suporte integrado e completo
para a área financeira. Mas não têm de ser
implementados em simultâneo. Cada caso é
um caso, e a sua empresa pode escolher a
combinação de módulos ideal para o seu negócio.
No seu conjunto, a Solução Financeira é indicada
para departamentos financeiros, gabinetes de
contabilidade, empresas ou departamentos que
façam a gestão de várias empresas, empresas
que façam gestão de ativos, grupos de empresas,
sociedades gestoras de participações sociais,
revisores oficiais de contas, empresas que utilizem
título de dívida a receber ou a pagar, além de
empresas internacionalizadas, com negócios no
estrangeiro ou até com colaboradores de outras
nacionalidades.
Neste documento vai conhecer todos
os módulos e as suas principais
funcionalidades – e vai descobrir todo
o potencial da Solução Financeira do
PHC CS.

Analisámos várias soluções,
mas as aplicações da PHC
foram as que melhor se
adaptavam à nossa realidade e
as que respondiam às nossas
necessidades.
Dora Vale, Responsável pela Área Informática da Auto Diesel

Módulo PHC Contabilidade CS

O módulo PHC Contabilidade CS foi desenhado
para controlar informaticamente toda a
contabilidade da sua empresa, geral ou analítica,
de uma forma simples e prática.
Todas as operações de que precisa para a
área contabilística estão ao seu dispor, com as
vantagens adicionais de serem intuitivas de utilizar
e totalmente parametrizáveis ao seu gosto.
Além disso, o PHC Contabilidade CS está
constantemente a ser renovado e atualizado para
as novas alterações legais, o que lhe possibilita
poupar tempo e recursos. Mas esta é apenas uma
funcionalidade numa lista enorme de ferramentas.

Problema? Solução!
Os seus lançamentos não são tão
rápidos quanto gostaria?
Experimente introduzir lançamentos sem
sequer usar o rato, ou com duplicação
automática, ou com valores definidos
por defeito, e note a diferença.

Eis alguns exemplos:
Software multi-empresa
O número de empresas com que pode trabalhar
só tem limite no espaço do seu disco. Para cada
uma terá uma base de dados e um arquivo
independentes.
Diários personalizados
Os diários são os arquivos contabilísticos dos
documentos introduzidos e são integralmente
definidos por si, segundo a sua preferência. Pode
determinar, por exemplo, se o débito deve ser
obrigatoriamente igual ao crédito, se o diário tem
um documento pré-definido, ou obter listagens
com os campos e mapas que desejar.
Interligação de documentos
Vai rentabilizar tempo e trabalho com a
funcionalidade que interliga documentos
pré-definidos às contas que normalmente
movimenta. Os seus documentos passam
a ser numerados sequencialmente de forma
automática. Além disso pode obter a qualquer
momento extratos com a evolução de uma conta.

Num único local – a ficha da conta - pode obter extratos, informação sobre
movimentos, datas, saldos e gráficos, entre outros valores.

Lançamentos simples e rápidos
A rotina de introdução e lançamento de
documentos é extremamente fácil, não exigindo
sequer quaisquer conhecimentos de informática.
Também foi especialmente desenhada para
reduzir ao máximo o tempo das operações. Por
exemplo, é possível realizar todos os movimentos
sem necessidade de recorrer ao rato, ou duplicar
documentos com um único clique.
Contabilidade em tempo real
O PHC CS funciona em tempo real. Todos
os movimentos efetuados são integrados
automaticamente, sem necessidade de
recorrer a qualquer opção de atualização.
Consequentemente, é possível obter um mapa
ou um balancete logo após a execução de um
movimento.

Reembolso de IVA
O PHC Contabilidade CS também lhe permite
tratar o reembolso de IVA, nomeadamente os
anexos da Declaração Periódica referentes à
Relação de Clientes, à Relação de Fornecedores
e à Relação dos Sujeitos Passivos a que respeitam
as Regularizações. Pode ainda exportar estes
anexos para um suporte informático.

É muito simples obter todo o tipo de balancetes, incluindo os que são
desenhados por si, com as ordens, as datas e os saldos que quiser.

Apuramento automático de IVA
Pode, sempre que quiser, simular o apuramento
do IVA. Ou imprimir a Declaração Periódica de
IVA ou a Declaração Anual. Pode ainda realizar
automaticamente os movimentos de apuramento.
Se necessitar, imprima também um extrato de
movimentos por cada célula da declaração
periódica, de modo a determinar que movimentos
justificam cada valor. Desta forma, rapidamente
encontra eventuais erros e confirma valores.

Problema? Solução!
Não tem controlo para evitar a
repetição de movimentos?
Com a Solução Financeira do PHC CS
tem um ficheiro de documentos prédefinidos para minimizar este problema.

Introduza os seus movimentos num formato tipo folha de
cálculo, onde pode fazer todo o tipo de operações sem
sequer ter de sair do ecrã, como abrir contas ou fazer
consultas a planos de contas ou centros de custos.

Poupança de tempo nos apuramentos de CEV
e MC
Pode executar todos os movimentos relacionados
com o apuramento de Custo de Existências
Vendidas e Matérias Consumidas, bem como
da Variação de Produção, introduzindo apenas
o inventário final para cada conta de existências.
O software procede ao apuramento e respetivo
lançamento nas contas dos valores envolvidos, o
que significa menos tempo e menos erros.
Um dos principais setores onde as
organizações nacionais vão concentrar o
seu investimento em tecnologia e soluções
móveis é o financeiro (mais de

47%
das organizações inquiridas sublinham que
a despesa vai aumentar).
Fonte: IDC

Apuramento de resultados e de imposto de selo

Reflexões em cascata

É possível apurar ou simular todos os resultados,
sejam estes financeiros ou correntes, finais ou
periódicos. O PHC CS salda as contas de custos
e proveitos por contrapartida das contas de
resultados e imprime o respetivo documento para
colocar no dossiê da contabilidade. Tem também
a possibilidade de efetuar um apuramento
de resultados por centro de custo, e ainda de
apurar os resultados num único documento
contabilístico.
O apuramento de Imposto de Selo também pode
ser simulado a qualquer momento, de forma a
criar e entregar os vários suportes informáticos.
Se possuir o módulo PHC Pessoal CS, esta rotina
permite ainda calcular as retenções de IRS e IRC
efetuadas aos funcionários e outros profissionais.

Ao efetuar reflexões para a Contabilidade
Analítica, o PHC CS vai efetuá-las em cascata até
ao nível configurado.

Simplicidade no dossier fiscal
O processo de documentação fiscal é constituído
por vários documentos, todos eles processados e
geridos pelo PHC CS. O Modelo 30, por exemplo,
pode ser emitido em suporte informático, sendo
que se possuir o módulo PHC Imobilizado CS
pode fazê-lo igualmente para o Modelo 31 e o
Modelo 32.
Notas às demonstrações financeiras
Esta funcionalidade permite efetuar a ligação das
demonstrações financeiras ao respetivo anexo. De
uma forma prática é possível preencher a coluna
das notas nas demonstrações.

Crie os seus próprios mapas de gestão
O editor de mapas é em tudo semelhante a uma
folha de cálculo, onde as fórmulas são os valores
das contas, as quais poderão ser colocadas onde
quiser. Além de configuráveis, os mapas podem
ser impressos ou exportados.
Mapas recapitulativos em três tempos
Obtenha os clientes ou os fornecedores
ordenados por valor movimentado, de uma
forma muito simples sem ter de abrir as contas, e
exporte-os para a Autoridade Tributária.

Problema? Solução!
Emitir um mapa recapitulativo implica
abrir contas para cada entidade?
O PHC Contabilidade CS simplificou
este processo e permite-lhe fazer todo
este controlo sem necessidade de abrir
informação adicional.

Todos os mapas num único local
O Monitor de Obrigações Declarativas facilita e
agiliza a tarefa indispensável de elaborar mapas
fiscais. Não só agrupa os vários mapas por área,
como permite atualizações, impressões e ainda a
consulta das respetivas instruções.

As notas às demonstrações financeiras podem também
apoiar o preenchimento do IES.

Integração de bases de dados exteriores
Dirigida a gabinetes de contabilidade ou
departamentos financeiros de grupos de
empresas, esta funcionalidade permite importar
os dados dos módulos de gestão de outras
bases de dados para integração na contabilidade.
Imagine o tempo e o trabalho administrativo que
vai poupar.
Modelos com envio via Internet

A partir do Monitor de Obrigações Declarativas é possível
executar, imprimir e atualizar qualquer mapa de gestão
que seja uma obrigação declarativa.

Centros de custo e imputação para centros de
custo
O PHC CS permite obrigar os movimentos de
determinada conta a terem centro de custo. Pode
também construir as chaves de imputação sem
limite de centros de custo destino.
Abertura prática de orçamentos
Se utilizar a área de Contabilidade Orçamental,
facilmente abre um orçamento a partir do ano
anterior e edita-o numa tabela, onde pode incluir
os respetivos valores reais.
Dados em total segurança
Pode executar seguranças de cada empresa
utilizando o sistema de backup do Microsoft®
SQL Server® com toda a sua fiabilidade.
Proteção total por nível de acesso
Todas as áreas do PHC CS estão protegidas por
utilizador. Pode mesmo definir uma data fechada,
para trás da qual ninguém, sem o respetivo
acesso, pode alterar ou introduzir qualquer
movimento.

Facilite o seu dia-a-dia e produza diversos
modelos em formato eletrónico para envio via
Internet, como por exemplo o IES, o Modelo 30,
ou o Modelo 22. Na produção do IES pode ainda
visualizar e alterar as fórmulas de cada célula sem
ter que sair da produção do mapa.

Problema? Solução!
Não tem acesso a qualquer mês
contabilístico a menos que faça fechos
do mês?
Não só o PHC CS lhe permite ter 17 meses
contabilísticos, como estes podem ser
acedidos a qualquer momento.

Reconciliação bancária integrada
Se utilizar a contabilidade integrada com
o módulo PHC Gestão CS, a reconciliação
bancária executada na gestão repercutir-se-á
automaticamente na contabilidade. Vai também
poder obter mapas ou listagens de movimentos
reconciliados ou não reconciliados.
Ficheiro SAF-T PT
O módulo PHC Contabilidade CS inclui a
possibilidade de produção dos ficheiros
de auditoria fiscal normalizados (SAF-T PT)
de Contabilidade e de Auto-faturação. Conte
ainda com um conjunto de ferramentas de apoio,
como o Analisador de SAF-T PT, que valida
automaticamente os ficheiros que produzir,
ou o Monitor de dados, onde pode importar
rapidamente dados de clientes, fornecedores,
produtos e plano de contas.

Transição fácil entre exercícios
A Grelha de Transição é uma ferramenta que
permite, entre outras vantagens, abrir os Saldos
Iniciais de determinado exercício contabilístico
quando o ano anterior utiliza uma estrutura de
Plano de Contas diferente da do ano atual.

Exemplo de um ecrã do módulo PHC dContabilidade CS.

A grelha de transição permite abrir planos de contas e
saldos iniciais no SNC, efetuando uma comparação com
os códigos de contas anteriores.

Integração completa com restante Software
PHC
O PHC Contabilidade CS está completamente
integrado com o PHC CS, nomeadamente
faturação, compras, recebimentos, pagamentos,
ordenados ou amortizações. Os próprios
movimentos de tesouraria (p.e. depósitos,
pagamentos diversos ou movimento de caixa)
podem ficar integrados entre o módulo PHC
Contabilidade CS e o módulo PHC Gestão CS.
Vai ainda poder efetuar a integração online de
documentos de faturação, recibos de clientes,
compras a fornecedores, pagamentos a
fornecedores, talões de depósito, documentos de
tesouraria e transferências conta-caixa e contaconta, ou seja, ao gravar o documento no PHC
Gestão CS é automaticamente integrado do lado
da contabilidade e vice-versa.

Segundo uma entidade independente, as
vantagens mais importantes de uma solução
financeira de software são:
Aperfeiçoamento e automatização de todos
processos financeiros;
Informação financeira mais precisa e acessível;
Maior facilidade na resposta a obrigações fiscais;
Melhor planeamento e análise;
Em relação à área específica da contabilidade, os
principais benefícios que o software traz são:

Mobilidade financeira

Dados mais rigorosos;

A total integração com o módulo PHC
dContabilidade CS permite-lhe consultar e alterar
a informação contabilística da sua empresa
via Internet em qualquer local. Desta forma,
confere ao seu departamento financeiro uma
grande mobilidade, que se refletirá em mais
produtividade.

Ajuda no cumprimento de prazos fiscais;
Aumento da produtividade dos colaboradores;
Aumento da colaboração;
Novas oportunidades;
Orientação para maiores rendimentos;
Fonte: Business-Software

PHC Dashboard CS
Template PHC Contabilidade CS

Uma imagem vale mais do que mil palavras.
O módulo PHC Dashboard CS oferece-lhe
uma abordagem visual e abrangente sobre a
informação contabilística da sua empresa. O
sistema analisa os seus dados, tira conclusões
e mostra-lhes todos os resultados através de
tabelas, gráficos e mostradores intuitivos.

Centros analíticos

Deste modo terá, num único local, uma visão
centralizada sobre a sua empresa nas mais
variadas áreas contabilísticas.

Analise igualmente o peso relativo dos custos dos
centros analíticos.

Algumas das análises que o PHC Dashboard CS
lhe oferece:
Contas

Saiba tudo sobre os centros de custos e tire
conclusões sobre a sua distribuição e proveitos.
Pode também fazer comparações com anos
anteriores.
Pesos dos centros analíticos

Peso dos proveitos dos centros analíticos
Conheça além disso o peso dos rendimentos
dos diversos centros, sendo possível filtrar a
informação por todo um conjunto de indicadores.

Conheça os valores das várias contas e compare-os com os anos anteriores. Faça análises mensais
às contas que quiser e desdobre-as pelos
diferentes graus.
Pesos das contas
Pode também visualizar o peso relativo de todas
as contas nos gastos da empresa. Parametrize a
sua análise por conta, por grau de visualização ou
por ano.
Peso das contas em rendimentos
Veja ainda a informação sobre os pesos das
contas de rendimentos da empresa.

Problema? Solução!
Nunca consegue aceder a todos os
dados de que necessita?
Trabalhar com o PHC Dashboard CS
significa que vai ter na sua mão toda
a informação das áreas mais vitais,
quer seja a evolução de indicadores,
a comparação com anos anteriores
ou os resultados atuais e previstos.

Num único monitor, tem acesso a uma série de variações que permitem
analisar o atual estado da empresa.

Problema? Solução!
A sua informação dispersa-se e tem
dificuldades em concentrá-la?
Veja todas as suas análises
concentradas e acessíveis num único
local, permanentemente atualizadas.

Matriz de contas
Esta ferramenta é uma forma muito intuitiva
de analisar mensalmente todo o seu Plano de
Contas, através de análises gráficas.

A matriz permite rapidamente ter uma visão global do
plano de contas.

O Software PHC permite tomar
decisões de gestão no momento
certo. Foi possível eliminar
redundâncias administrativas e
otimizar processos, aumentando
a produtividade dos recursos
humanos e a eficiência comercial
da empresa.
Luís Marvanejo, responsável dos Armazéns Marvanejo

PHC dContabilidade CS
A Contabilidade no PHC Digital CS

É importante que a informação respeitante à
contabilidade se encontre disponível para ser
acedida ou até modificada em qualquer lugar.
Isso possibilita ao seu departamento financeiro, ou
à administração, ou até aos clientes a quem der
acesso, terem à disposição os dados necessários
para dar respostas e tomar decisões.
Informações como balancetes, diários, extratos
de conta, documentos pré-definidos, movimentos
contabilísticos ou planos de contas estão
disponíveis para consultas, lançamentos, alterações
e retificações em tempo real pela Internet.

Com o ecrã de Balancete Contabilístico
pode visualizar os movimentos e os seus
respetivos débitos, créditos e saldos.

Com toda a segurança
Pode definir os acessos por utilizador, de uma
forma independente dos acessos que cada um
tem nos restantes módulos da Solução. Para que
não tenha de se preocupar com a segurança na
troca de a informação entre o servidor e cada
cliente, a PHC sugere a instalação do servidor SSL
para encriptação de dados.

Consulta, alteração e introdução de
documentos contabilísticos no sistema
do cliente.

Problema? Solução!
Gostaria de consultar os seus dados
contabilísticos em qualquer lugar?
Aceda à contabilidade onde e quando
quiser, basta-lhe o PHC dContabilidade
CS e uma ligação à Internet.

Pode pré-definir documentos para facilitar
a recolha de movimentos na contabilidade.

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.
Dinis Pires, responsável do Convento do Espinheiro

Analise a demonstração de resultados por
valor anual, valor do ano anterior, desvio anual
ou desvio em percentagem.

Diferenças para outros módulos PHC CS
Este módulo é diferente dos restantes módulos
da Solução, nomeadamente o PHC Contabilidade
CS, na medida em que não possui 100% das
funcionalidades que estão disponíveis para
o sistema base. Como tal, antes de o adquirir
deve analisar pormenorizadamente se este
permite executar as operações a que pretende
aceder remotamente.

PHC Imobilizado CS

Faça a gestão de todos os ativos imobilizados
da sua empresa.
O PHC Imobilizado CS permite-lhe processar
automaticamente as amortizações ou
depreciações de ativos, além das reavaliações,
imparidades, reversões, abates, revalorizações,
mapas legais, até aos cadastros e histórico
dos ativos.

Toda a história de cada ativo
Com o PHC Software é fácil consultar o historial
de cada ativo, no que diz respeito às depreciações
fiscais e depreciações contabilísticas. Tem ainda
à sua disposição os historiais referentes às
reavaliações, às imparidades e às revalorizações.

Descubra ainda funcionalidades úteis para
controlar etiquetas de identificação, simulação
de processamentos, seguros e leasings
ou inventários físicos. Tudo o que vai precisar
para gerir o seu património de uma forma
surpreendentemente simples.
A partir da própria ficha do ativo, pode visualizar
todo o histórico dos seus movimentos de
depreciações.

Problema? Solução!
Acha complicado fazer a gestão
de seguros e leasings?
Além de ter acesso a um plano financeiro
pormenorizado, esta gestão é feita pelo
PHC Imobilizado CS de modo a que tenha
o mínimo de trabalho possível.

Impressões personalizadas
Pode imprimir os mapas da forma que mais lhe
agradar, antes ou depois da consulta, um a um
ou todos de seguida, para uma impressora
ou para a base de dados.

Processamentos automáticos
Pode processar de uma forma totalmente
automática as depreciações de todos os ativos
ou de um grupo de ativos. Este automatismo
permite ainda a definição de uma taxa a aplicar
para um determinado conjunto de ativos.

Exemplo de um mapa oficial impresso.

Com um clique pode selecionar os mapas a imprimir
ou visualizar.

Apenas com um clique, seleciona os ativos para
os quais pretende processar as amortizações.

Inventário físico de ativos
Elabore facilmente o inventário físico dos
ativos guardando as referências e respetivas
designações, os valores contados ou a data.
Se necessitar pode sempre imprimi-lo.

Problema? Solução!
Tem de efetuar vários cálculos
e processamentos para poder gerir
o imobilizado?

Ao digitar o início de cada referência, este campo e a
designação são automaticamente atualizados.

Descubra tudo o que PHC Imobilizado
CS faz automaticamente, como
processar amortizações, reavaliações,
análises e impressões.

Problema? Solução!
Nunca sabe exatamente quantos ativos
tem no seu património?
Entre várias ferramentas úteis para o ajudar
nesta questão, experimente a emissão
automática de etiquetas de identificação.
No mesmo ecrã pode analisar qual o valor atual e qual
o valor líquido de um ativo.

Desvios de referência
A conferência dos ativos contados e dos
existentes em registo na ficha de cada ativo é
efetuada de forma automática através do relatório
de faltas e excessos.

Exemplo de uma análise de desvios de referências
introduzidas.

Análises detalhadas de ativos
Obtenha análises completas do património,
no exercício ou em termos acumulados, por
grupo de ativos ou por total. Com estes dados
estatísticos terá efetivamente uma visão global
sobre o seu património.

Integração com outros módulos
O módulo PHC Imobilizado CS tem uma
integração completa com o PHC Gestão CS
na área de compras. Isto significa, por exemplo,
que ao lançar um documento de compra a
fornecedores pode, de imediato, criar um novo
ativo ou atribuir esse documento ao valor de
aquisição de determinado ativo já introduzido.
Pode ainda integrar este módulo com o PHC
Contabilidade CS. Assim, operações como
depreciações, reavaliações, abates, imparidades
ou revalorizações de ativos podem ser lançadas
diretamente na contabilidade, simplificando assim
o processamento financeiro.

Agora temos os elementos
das compras, vendas e stocks
otimizados e a totalidade dos
dados estão disponíveis na nossa
sede.
António Manuel Robalo, Administrador da Pollux

PHC InterOp CS

Com este módulo executa as tarefas e as
operações financeiras para várias empresas,
através da ligação aos outros módulos PHC CS.
Se tem um gabinete de contabilidade ou faz a
gestão contabilística de múltiplas sociedades,
o PHC InterOp CS existe para facilitar o seu
trabalho, melhorar a sua organização e aumentar
significativamente a sua produtividade e rapidez
de resposta.
As tarefas rotineiras e os procedimentos
repetitivos são automatizados. Os processos são
executados de seguida, ou até em simultâneo,
para as empresas e as bases de dados que quiser.
Tudo de forma monitorizada e, se desejar, com
uma agenda prévia – para que todos saibam
o que têm para fazer.
As aplicações PHC CS ganham assim uma
utilização centralizada. A partir de um único local
executa de forma prática os processos de todos
os módulos que interligam com o PHC InterOp
CS. Por exemplo:
PHC Contabilidade CS
Declarações do IVA;
Mapas de gestão;
Análise de diários;
Balancetes;
Extratos de conta;
Livros selados;
Mapas recapitulativos;
E ainda integração de documentos como faturas,
compras, entidades, recibos, movimentos,
pagamentos, letras, transferências ou documentos
de tesouraria.
PHC Pessoal CS
Balanço social;
Guia de pagamento do IRS;
Fichas dos funcionários;
Mapas;
Além de todo o processo de remunerações
e vencimentos.
PHC Imobilizado CS
Mapas;
Letras,
Atualizações cambiais de saldos;
Apuramento de IVA;
Ou ainda depreciações e reavaliações.

Funcionalidades genéricas aos vários módulos
Entre outros procedimentos, a instalação e
manutenção de tabelas, a gestão de opções para
os acessos e os backups de bases de dados.

Problema? Solução!
Não conhece a rentabilidade de cada
sociedade nem o tempo que despende
com cada uma delas?
O PHC InterOp CS permite-lhe controlar
as horas e as tarefas executadas para
cada sociedade, pelo que poderá saber
o peso real de cada uma e imputar valores
em concordância.
Todas estas funcionalidades foram pensadas para
aumentar a produtividade da sua empresa, pois
possibilitam tratar mais tarefas com o mesmo
número de recursos humanos.
Para além disso vai poder gerir o peso de cada
sociedade e o respetivo trabalho executado.
Se estes valores não estiverem compatíveis,
o PHC CS indica-o.
Controle processos relevantes, como o calendário
fiscal, através de uma agenda que não deixa
que se atrase, ao mesmo tempo que reduz
significativamente a propensão para os erros.

Outras ferramentas do módulo PHC InterOp CS:

Monitor de mapas a imprimir: pode
fazer seleções por empresa ou por
mapa, e imprimir de seguida.

Problema? Solução!
É difícil evitar que os processos
se atrasem ou mesmo que haja
incumprimentos?

Monitor de processamentos:
execute automaticamente o
processamento de seguida, com o
respetivo relatório.

Um conjunto de funcionalidades
automáticas como o calendário fiscal,
o monitor de tarefas ou a agenda de
colaboradores ajuda-o a minimizar
significativamente os atrasos, assim como
os erros.

Licenças dos módulos interligados
Monitor de execução de tarefas
agendadas: controle, por exemplo,
todas as tarefas em atraso.

Para utilizar o PHC InterOp CS deve possuir
o módulo ou módulos sobre os quais quer
executar as suas tarefas específicas: PHC
Contabilidade CS, PHC Pessoal CS e/ou PHC
Imobilizado CS.
As bases de dados destino podem ser em PHC
Corporate CS

Assistente de geração de tarefas
agendadas: faça a geração
automática do calendário
de tarefas a realizar.

Monitor de suporte informático:
produza os suportes informáticos
das respetivas empresas,
individualmente ou em simultâneo.

Se utilizar o PHC InterOp CS nas gamas PHC
Advanced CS ou PHC Enterprise CS, nada impede
que trabalhe com sociedades de outras gamas,
ou seja, que possuam módulos de software
na gama PHC Corporate CS.
Nota, se possuir o PHC InterOp CS em
PHC Corporate CS só poderá trabalhar com
sociedades desta gama.

Um estudo com

Configuração de sociedades: só
tem de configurar uma vez os
parâmetros para cada sociedade, a
partir daí a execução é automática.

Monitor de cópia de impressões:
pode efetuar uma cópia de todos
os tipos de impressões e suportes
informáticos associados, para
qualquer base de dados definida na
tabela de sociedades.
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empresas
que implementaram ERP, concluiu que
um dos maiores índices de satisfação
com o software estava na área financeira
e de contabilidade, e que essa satisfação
continuou a crescer à medida que
a integração ia aumentando.
Fonte: Technology Evauation Centers

PHC Letras CS

Os movimentos com títulos de dívida a receber
ou a pagar podem ser complexos de executar
e controlar. O mesmo se aplica à gestão das
situações atuais e históricos de cada cliente e
fornecedor. O PHC Letras CS existe precisamente
para o ajudar com todas estas tarefas.
Emissão muito fácil de títulos de dívida
Os títulos de dívida podem ser criados
diretamente a partir de movimentos como contas
correntes, despesas, reformas ou juros.
Além disso, a introdução destes movimentos é
muito simplificada. Basta-lhe introduzir o valor
total que pretende para o título de dívida, o
PHC Letras CS seleciona automaticamente os
movimentos que encaixam nesse montante.
Cada título pode ainda ser reformado diversas
vezes. Ou originar vários títulos de dívida, cada um
com a sua data de vencimento e eventualmente
com valores diferentes, a decisão é sua. Se se
enganar também não há problema, é sempre
possível cancelar toda a emissão.

Exemplo de uma operação executada a partir de uma
ficha de títulos de dívida.

Múltiplas possibilidades de operações
TÍTULOS DE DÍVIDA
Pode utilizar os diversos encadeamentos de operações possíveis com um título de
dívida. Este esquema aplica-se apenas aos títulos de dívida a receber. No caso dos
títulos de dívida a pagar será mais simples pois não existem tantas operações.

REGULARIZAÇÃO DO
TÍTULO DE DÍVIDA
DESCONTADO
ANULAÇÃO DE ENVIO
A DESCONTO
DESCONTO DO
TÍTULO DE DÍVIDA
PROPOSTA A
DESCONTO BANCÁRIO

DESCONTO BANCÁRIO

AMORTIZAÇÃO DO
TÍTULO DE DÍVIDA

REFORMA
REFORMA DO
TÍTULO DE DÍVIDA
A emissão de novos títulos de dívida é simples, bastar
clicar nos documentos de conta corrente que estão a
ser regularizados e definir quantos títulos quer emitir.

NOVO
TÍTULO DE
DÍVIDA A
RECEBER

ANULAÇÃO DE
EMISSÃO DO TÍTULO
DE DÍVIDA

MOVIMENTOS
DIRETOS

Operação em segundos
Com este módulo é muito rápido introduzir e
consultar operações. Num instante consulta a
ficha de um título de dívida, e logo a partir daí
introduz qualquer operação, como por exemplo o
desconto de um título de dívida a receber.

COBRANÇA DIRETA
DO TÍTULO DE DÍVIDA
RECÂMBIO DO
TÍTULO DE DÍVIDA

COBRANÇA BANCÁRIA
ENVIO A COBRANÇA
BANCÁRIA
ANULAÇÃO DE
ENVIO À COBRANÇA

COBRANÇA BANCÁRIA

Impressão personalizada de documentos

Construa os seus próprios mapas

Pode desenhar ao seu gosto no PHC Letras CS,
ou num processador de texto com mail merge,
os documentos e os textos a enviar quando
executa uma operação. Desta forma, não só
imprime títulos desenhados por si como não
perde tempo na elaboração das respetivas cartas.

Use o gerador de mapas e crie os mapas com
as colunas que desejar. Vai obter, por exemplo,
listagens de títulos por data de vencimento,
cliente, fornecedor, estado, em carteira
ou reformados.
Cálculo automático do imposto de selo
O PHC Letras CS calcula automaticamente
o valor do imposto de selo do título de dívida.
Este valor é posteriormente adicionado ao
valor das restantes despesas registadas nos
movimentos de títulos de dívida a receber.

Problema? Solução!
Exemplo com a previsão de uma impressão de um título
de dívida.

Visualização imediata da situação atual
O PHC CS analisa os seus dados e dá-lhe
as conclusões mais pertinentes. Pode obter a
qualquer momento um mapa com cada título
de dívida, a sua situação e a data de vencimento.
Desta forma, controla visualmente a situação
dos títulos de dívida em carteira. Se preferir, opte
pelos painéis de bordo, onde lhe é rapidamente
fornecido um resumo dos títulos de dívida em
aberto e respetivos totais, filtrados pelos valores
que entender. E com um simples duplo clique
numa das linhas pode ainda ver o detalhe dos
títulos referentes ao respetivo registo.

Nesta listagem poderá visualizar, por exemplo,
os títulos de dívida de clientes que ainda não foram
totalmente cobrados.

Não sabe em tempo real todos os
seus títulos de dívida e os respetivos
vencimentos, bancos ou entidades?
Com o PHC Letras CS tem acesso ao
historial de cada título, mapas mensais,
extratos pormenorizados e análises
de valores.

Análise de plafonds de desconto
Verifique, para todos os seus bancos, os seus
limites de plafond para descontos de títulos
de dívida a receber, e o que está atualmente
em desconto ou proposto a desconto nesses
mesmos bancos.

Rastreabilidade do título de dívida
Pode consultar a hierarquia de um determinado
título de dívida numa representação em árvore.
Isto permite-lhe verificar todos os dados do título
até ao movimento de origem, nomeadamente
a regularização.

Através desta listagem pode consultar todo o histórico
de documentos a partir de qualquer ponto do fluxo
documental.

Integração com outros módulos PHC CS
Se estiver a utilizar o módulo PHC Gestão CS,
a integração do PHC Letras CS com a tesouraria
é total. Por exemplo, ao emitir títulos de dívida
estes serão dados como regularizados na ficha
da respetiva entidade: as operações com
influência em tesouraria são registadas
automaticamente tanto na tesouraria real como
na tesouraria previsional; são introduzidos os
movimentos de contrapartida em conta corrente;
nas previsões é colocado o valor do título
de dívida datado para o seu vencimento; as notas
de débito são emitidas automaticamente…
a lista é enorme, e inversamente proporcional
ao seu trabalho.
Este módulo está igualmente integrado com o
PHC Contabilidade CS, sendo possível lançar na
contabilidade os diversos movimentos com títulos
de dívida.

PHC Dashboard CS
Template do PHC Letras CS

O módulo PHC Dashboard CS tem também
um template para o PHC Letras CS. Este
oferece-lhe um conjunto de análises e indicadores
que permitem um olhar mais detalhado para
todos os títulos de dívida da sua empresa.
Esta aplicação é portanto capaz de interpretar por
si um grande volume de dados e fornecer-lhe
um resumo global e informativo, contribuindo para
um melhor suporte às suas decisões.

Com o template vai obter um painel de
informação com várias páginas. Alguns exemplos:
Análises por ano, série, estado, centro analítico
ou local de tesouraria das quantidades
e valores dos títulos de dívida existentes;
Gráficos com a distribuição dos títulos de
dívida a receber, assim como dos títulos a
pagar. Por exemplo, quais as letras em aberto,
os cheques depositados, as letras recambiadas
ou os cheques devolvidos;
Análise por prazos dos títulos, por exemplo,
os que vencem em determinada data;
Monitorização de cada série de título de
dívida, para que possa determinar, entre outros
valores, as percentagens de títulos de dívida
em carteira, por centro analítico ou por banco.

Pode analisar, num único monitor, o estado atual de
todos os títulos de dívida existentes na empresa.

A implementação do Software
PHC aumentou a produtividade
interna e a satisfação dos
nossos clientes. Permitiu agilizar,
organizar e aceder a informação
fiável numa única plataforma
integrada.
Nesta página vai ficar com uma leitura mais objetiva
sobre o peso de cada indicador face ao total
apresentado.

Emília Solas, Finance Controller da Pitney Bowes Portugal

PHC Consolidação CS

Este módulo foi desenhado para executar a
consolidação contabilística, a integração de contas
e os respetivos ajustamentos de consolidação.
Preparado e equipado com configurações de
base, o PHC Consolidação CS pode ser ajustado
às suas necessidades. Em qualquer dos casos, vai
automatizar os seus processos e as suas tarefas
nesta área tão específica.
Em associação com o PHC Contabilidade CS, este
módulo torna-se assim um aliado precioso para
grupos de empresas, SGPS, gabinetes
de contabilidade ou ROC.
Integração total e proporcional
O PHC Consolidação CS dá-lhe um conjunto
diverso de ajustamentos por defeito, através
dos métodos de Integração Total e de Integração
Proporcional. Desde a eliminação de vários tipos
de movimentos à imputação da diferença
de consolidação, passando pela amortização
do exercício da diferença de aquisição
e a correção das amortizações referentes à
anulação de mais-valias, para citar apenas alguns.

Problema? Solução!
Gostaria de poder executar
ajustamentos com periodicidade
variável?
O PHC Consolidação permite-lhe
realizar ajustamentos e integração
de saldos várias vezes por ano, sempre
que quiser.

Equivalência patrimonial
Este processo de consolidação, ou de atualização
para ser mais exato, tem igualmente um
conjunto de ajustamentos disponíveis no PHC
Consolidação CS, nomeadamente mais-valias
e menos-valias nas diferenças de consolidação
e ganhos e perdas em empresas do grupo
e associadas.
Outras funcionalidades
Configuração dos processos relativos a
sociedades (ex., define a base de dados
de cada sociedade, define em pormenor
quem são os sócios e que percentagem
possuem, define os ajustamentos e instruções
de consolidação a utilizar);
Configuração das instruções de consolidação
(ex., permite incluir numa única contabilidade
os dados de várias contabilidades, permite
definir as regras com que os saldos são
consolidados, permite usar fórmulas para
adaptação a cada caso, ou definir instruções
de consolidação orçamental);
Configuração dos ajustamentos de
consolidação (ex., elimina os movimentos inter
empresas do grupo, ajusta saldos, configura
com fórmulas os movimentos de ajustamento
a executar);
Execução da integração de saldos (ex.,
seleciona as sociedades a integrar, executa
automaticamente a integração, integra os
saldos ou movimentos de modo a permitir,
entre outras, análises consolidadas);
Processamento de ajustamentos (ex., seleciona
e executa os ajustamentos que desejar para
as sociedades selecionadas);
Movimentos diretos (ex., permite executar
movimentos contabilísticos diretos, para
ajustamentos particulares que não sejam
possíveis executar de forma automática);
Mapas de gestão (ex., balanço e demonstração
de resultados consolidada, balancetes, extratos
e diários da contabilidade consolidada);

Descubra ainda ferramentas como a configuração
intuitiva de dados das sociedades, a integração
dos saldos de empresas e a integração de saldos
orçamentais de empresas, ou a configuração
de ajustamentos de consolidação.

Para cada ajustamento pode configurar as várias contas
a movimentar e as fórmulas que definem o local onde
o software vai buscar os valores.

Crie os seus próprios ajustamentos e execute-os para
qualquer uma das sociedades.

Descubra as várias opções nas fórmulas, que lhe
permitem uma flexibilidade total.

Pode configurar os dados de cada sociedade, os
quais podem ser usados, mais tarde, nas fórmulas dos
ajustamentos.

As bases de dados destino podem ser em PHC
Corporate CS
Este módulo apenas existe nas gamas PHC
Advanced CS e PHC Enterprise CS, mas nada
impede que o utilizador trabalhe com sociedades
que possuam o PHC Contabilidade CS na gama
PHC Corporate CS. Desta forma, pode usar este
módulo com qualquer gama do PHC CS.

Integre facilmente os saldos das várias empresas, por
total ou para um determinado mês do ano.

Uma força de trabalho com ferramentas que
lhe deem poder e as envolva no trabalho
pode gerar mais

26%
de resultados por cada colaborador.
Fonte: Bersin & Associates

PHC Multilingua CS

Com este módulo vai introduzir de forma
automática o inglês e o castelhano na maior parte
dos módulos PHC CS.
Beneficie de todas as funcionalidades do PHC
CS em várias línguas, e forneça assim um melhor
serviço a clientes, fornecedores ou colaboradores
estrangeiros.
O inglês e o castelhano são hoje línguas
fundamentais para a atividade das empresas
nacionais. Por um lado, o inglês é a segunda
“primeira língua” e a primeira “segunda língua”
mais falada no mundo. Por outro lado, o
castelhano auxilia e agiliza a internacionalização,
a exportação e as trocas com o país vizinho, além
de grande parte da América Latina.
A capacidade de trabalhar em sistemas
multilingue é uma grande mais-valia para
empresas com presença internacional, ou com
a intenção de apostarem nessa presença. Este
módulo evita que tenha de mudar de ferramentas
quando muda de país.

Na configuração de linguagem escolha qual o idioma que
cada utilizador vai usar.

Todo o software traduzido
O módulo PHC Multilingua CS possibilita
a introdução e a alteração de todo o tipo de
elementos, como menus, ecrãs, tooltips, statusbar
texts ou mensagens.

Problema? Solução!
Problema? Solução!
Um projeto de internacionalização
implica a implementação de novo
sofwtare?
Com o PHC Multilingua CS pode traduzir
diretamente o seu PHC CS, pelo que
não necessita de procurar nem integrar
outras aplicações.

Alterne muito facilmente entre línguas
De uma forma muito fácil pode alterar
a linguagem de todo o software para inglês
ou castelhano a partir da ficha do utilizador.

A comunicação com clientes,
fornecedores ou até colaboradores
estrangeiros nem sempre é fluida?
Melhore todas estas relações com
um software integralmente traduzido
e adaptado, que lhe permite abordar outras
realidades e outros mercados com mais
agilidade e menos barreiras.

Adaptações à medida
Este módulo é parametrizável, pelo que pode
trabalhar com as configurações que mais convêm
à sua empresa.
Dicionários disponíveis
A PHC disponibiliza os dicionários de inglês
e de castelhano para que traduza o seu software.
Desta forma, pode alterar ou adaptar traduções
à sua área de negócio.

Módulos Traduzidos

Módulos não traduzidos

O PHC Multilingua CS contempla a tradução dos
seguintes módulos:

Alguns módulos, devido à sua especificidade
e dependência em relação ao país, não se
encontram traduzidos por defeito:

INGLÊS
PHC Gestão CS
PHC Supervisor CS
PHC Suporte CS
PHC Clínica CS
PHC EDI CS
PHC Workflow Organizacional CS
PHC Frota CS
PHC Imóveis CS
PHC CR M Comercial CS
PHC Ocupação CS
PHC Projeto CS
PHC Recursos Humanos CS
PHC Interop CS
PHC POS CS (Back e Front Office)
PHC Lotes CS
PHC Serviços CS
PHC Mensagens SMS CS
PHC IEC A CS
PHC Factoring CS
PHC Ecovalor CS
PHC ControlDoc CS
PHC Documentos Eletrónicos CS
PHC Grelhas de Cores e Tamanhos CS
PHC Terminais Portáteis CS
PHC TeamControl CS
CASTELHANO
PHC Gestão CS
PHC CRM CS
PHC Suporte CS
PHC Logística CS
PHC POS CS
PHC ControlDoc CS
PHC TeamControl CS
PHC Manufactor CS
PHC Frota CS
PHC Restauração CS
PHC Projeto CS
PHC Dashboard CS
PHC Equipamento CS
PHC Lotes CS
PHC Grelhas CS
PHC Conector CS
PHC Ocupação CS
PHC Workflow CS
PHC Qualidade CS
PHC Faturação CS
PHC Clínica CS

INGLÊS
PHC Consolidação CS
PHC Formação CS
PHC Intrastat CS
PHC Letras CS
PHC Contabilidade CS
PHC Digital CS
PHC Imobilizado CS
PHC SHST CS
PHC Pessoal CS
CASTELHANO
PHC Digital CS
PHC Formação CS
PHC IEC A CS
PHC Mensagens SMS CS
PHC Terminais Portáteis CS
PHC Ecovalor CS
PHC SHST CS
PHC Conetor CS
PHC Documentos Eletrónicos CS

Podem existir áreas não traduzidas, resultantes de
alterações ao software após o fecho do dicionário.
No entanto, são sempre pouco significativas
e podem ser facilmente completadas pelos
utilizadores.

Exemplo de um ecrã traduzido para castelhano.

Passámos a usufruir de
informação sempre atualizada e
acessível em tempo real, o que
oferece um maior e mais exato
poder de decisão.
Joaquim Fava, Diretor Financeiro da Sovereign

SEMPRE ATUALIZADO

Atualização
permanente
Funcionalidades
exclusivas
Formação
Tutoriais

Saiba mais em phc.pt/phcon

Com o PHC On tem o seu sistema PHC CS
completamente atualizado durante 1 ano.
Logo, não tem de se preocupar com versões
ou atualizações.
Além disso pode ficar descansado quanto
a alterações fiscais ou novos decretos-lei,
pois sempre que houver mudança
na legislação o seu software estará
preparado e com os updates em dia.
O PHC On oferece-lhe ainda um conjunto
de funcionalidades exclusivas, desde
a importação automática de Mapas
de Gestão ao envio de documentos por
WebService. E como se não bastasse, terá
acesso ao portal on.phc.pt, onde terá acesso
24 horas por dia a filmes, novidades,
publicações e vários conteúdos que
o ajudam a tirar o máximo partido do seu
Software PHC.

Reino Unido
Angola
Portugal

+
29.000
Empresas Clientes

Espanha

Moçambique
CONSEGUINDO RESULTADOS
COM POUCOS CUSTOS, MAIS
PRODUTIVIDADE E
AGILIDADE. TEMOS CLIENTES
EM TODO O MUNDO.

170
+
Colaboradores
+ 135.000

+ 400
Parceiros

Utilizadores

INOVANDO TODOS OS
DIAS EM ESPANHA,
PORTUGAL (LISBOA E PORTO),
MOÇAMBIQUE, ANGOLA
E REINO UNIDO.

DEVIDAMENTE
CERTIFICADOS PARA
IMPLEMENTAR E
DAR SUPORTE.

Clique aqui para conhecer todas as Soluções do PHC CS
ou vá a phc.pt/solucoes
Clique aqui para subscrever a nossa newsletter
com tudo sobre o Software PHC ou vá a phc.pt/idirecto
Clique aqui para pedir uma demonstração grátis
ou vá a phc.pt/demo
Ou ligue para o nosso Número Azul 808 200 631

MAIS PRODUTIVOS E
ATENTOS A NOVAS
OPORTUNIDADES

