PHC CS XL
O que ganha com
este software:
Apoio à tomada de decisão
Relatórios pormenorizados
Análises sobre áreas vitais
Personalização de funcionalidades
Criação automática de mapas e gráficos
Importação de dados internos e externos
Utilização rápida e intuitiva
Funcionamento em ambiente Excel

Reporting Financeiro
em Microsoft Excel®
O PHC CS XL é o mais recente produto da Solução
Financeira do PHC CS.
Através de fórmulas e funções, transforma o Microsoft
Excel numa ferramenta de Reporting Financeiro
que lhe oferece diversos mapas, análises e relatórios.
Agora, ter um maior controlo sobre os números
e a gestão da sua empresa é tão fácil como usar
uma folha de cálculo.

1+1= 2
Simplicidade de utilização
O PHC CS XL funciona diretamente no Microsoft
Excel, e vai buscar automaticamente todos os dados
contabilísticos ao Software PHC.
Um assistente de importação faz a ligação entre
o Microsoft Excel e o PHC CS Contabilidade desktop,
permitindo que o PHC CS XL importe todos os dados
contabilísticos. Este processo é totalmente automático,
do seu lado só tem de escolher as datas que quer
analisar. Ao importar os balancetes para as datas que
escolheu, o PHC CS XL também gera imediatamente o
BALANÇO e DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS.
Ou seja, este módulo já vem preparado, integrado e
pronto a funcionar. A si só resta tirar partido dos mapas
e análises, para tomar decisões fundamentadas.
Mais simples não é possível.

-∞ < x < +∞
Total flexibilidade nos mapas
Com o PHC CS XL vem de raiz um robusto assistente
para criação dos mais variados mapas.
Estes podem ser criados comparando diferentes anos
ou diferentes meses de um determinado ano, podem
abranger as funções que quiser, podem basear-se
num mapeamento contabilístico criado por si, ou podem
incluir um gráfico. E se a meio decidir mudar tudo,
o mapa atualiza-se para os novos dados.
Em resumo, a decisão é sua e as hipóteses
são quase infinitas.
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

Problema? Solução!
Tem muitos dados financeiros mas não sabe
como analisá-los para tomar boas decisões?
O PHC CS XL foi criado para fazer esse trabalho
de análise por si – o que torna as suas decisões
mais fáceis.

E=mc2

Funcionalidades poderosas
O PHC CS XL está incorporado com várias fórmulas
e funcionalidades. Na verdade são cerca de 250.
Ou seja, mesmo que experimente uma funcionalidade
nova a cada dia útil, demoraria um ano até as
experimentar a todas. Imagine o poder de cálculo
que isto lhe dá.
Estas funções estão divididas por categorias, indicadores
e rácios. Mas todas têm 3 valores em comum: em
primeiro lugar estão associadas a qualquer um dos
vários “templates” já predefinidos com o PHC CS XL,
o que lhe permite poupar tempo; em segundo lugar
foram pensadas para lhe dar os resultados financeiros
mais pertinentes; e foram desenvolvidas para otimizar
esses cálculos, pelo que tornam o módulo muito rápido
e intuitivo de trabalhar.
Não vai necessitar de uma equação complexa
para encontrar o grande potencial destes valores para
a sua empresa.

Problema? Solução!
Não consegue adaptar os seus
mapas ao caso específico
da sua empresa?
Com o PHC CS XL tem à sua
disposição cerca de 250 funções
diferentes – além da
possibilidade de criar as suas
próprias fórmulas.

Problema? Solução!
As ferramentas de REPORTING
FINANCEIRO são complexas
e diíceis de usar?
Para além de rápido, simples e
intuitivo, o PHC CS XL corre em
ambiente Excel – um dos mais
utilizados e familiares do mundo.

cosα + cosβ = 2cos1/2 (α+β) cos1/2 (α-β)

Crie a suas próprias fórmulas
Com o PHC CS XL está no seu poder criar as funções
mais complexas de que se lembrar. Mas também pode
definir uma funcionalidade muito básica, se por acaso
ela não existir por defeito e for útil para a sua empresa.
Na prática não há limites para o que pode formular.

A opção Detalhar função signifca ver como é
construída uma função, analisar os respetivos valores
das contas e ir navegando e detalhando até chegar
ao movimento contabilistico.
Esta informação pode depois ser agrupada e visualizada
de acordo com as suas necessidades.
A opção Editor de funções é ainda mais poderosa e
abrangente. Com ela pode efetivamente construir as
suas próprias fórmulas, totalmente personalizadas
para o seu caso e a sua empresa.
Isto implica construir os seus próprios rácios e
indicadores, mas mais do que isso, criar todas as funções
que quiser, com o nível de especificidade que preferir.

∑ [a+b+c+d+e+…]
Benefícios sempre a somar
Além da integração com o PHC CS, que permite
a importação imediata e automática de todos os dados,
o PHC CS XL disponibiliza inúmeras funções
e fórmulas desenhadas para terem uma leitura fácil
e uma interpretação intuitiva.
Mas o PHC CS XL faz muito mais, e principalmente,
fá-lo de forma autónoma, para evitar que tenha trabalho.
O processo de criação de mapas, por exemplo,
é maioritariamente automático. E para os campos
em que é necessária a sua intervenção, estão lá
os assistentes do módulo para o ajudar.
Há ainda que realçar que todas as funções e fórmulas
incorporadas de raiz podem ser usadas em conjunto
com as que construir do seu lado. Desta forma, PHC CS
XL está a estender o modelo de dados de que dispõe
para um maior grau de complexidade, e a fazê-lo de
uma forma direta e integrada.
Para além disso, funciona em ambiente Microsoft
Excel. Esta aplicação é uma das mais usadas a nível
mundial, o que permite à esmagadora maioria dos
utilizadores trabalharem num ambiente familiar
e de grande flexibilidade.
Como vê, são benefícios XL com complicações XS. Tudo
isto e muito mais tornam o PHC CS XL numa ferramenta
extremamente valiosa de apoio à gestão
e à decisão.
O dia-a-dia do seu negócio vai ter uma nova fórmula.

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

Comparação entre as 3 gamas do PHC CS XL

Corporate

Mapas e Gráficos

Fórmulas

Templates Financeiros

Detalhar Funções

Editar Funções
Centros Analíticos

Advanced

Enterprise

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

