Eficácia, controlo e simplicidade
Todos os dias criamos, desenvolvemos e implementamos soluções
de software inovadoras, flexíveis e eficazes que ajudam empresas
como a sua na condução das actividades diárias.

A aplicação GC – Gestão Comercial da
Lagosoft, permite gerir o seu negócio
com eficácia, controlo e simplicidade...
Uma aplicação de gestão comercial que
permite gerir tudo o que é essencial de
forma simples, intuitiva, e eficaz:











clientes, fornecedores, bancos
orçamentos, gestão contactos
encomendas, compras
vendas, ponto de venda
contas correntes
pagamentos e recebimentos
tesouraria, reporte de IVA
stocks, produção e fabrico
integração com comércio eletrónico
e muito mais…

Características principais:
• Gestão de entidades: Gestão de clientes, fornecedores, bancos e
colaboradores. Controlo de contas correntes.
• Vendas: Gestão de orçamentos, encomendas e facturas de venda
e respectivos movimentos de stock integrados. Integração com
comércio eletrónico.
• Compras: Gestão de orçamentos, encomendas e facturas de
compra e respectivos movimentos de stock integrados.
• Ponto de venda: Interface Point Of Sale (POS) compatível com
ecrã táctil para facturação e recebimentos. Impressão em rolo.
• Stocks: Gestão de produtos, lotes, e suporte para código de
barras. Gestão de stocks global e por armazém, stocks de
segurança, e existências reais e previsionais.
• Produção: Planeamento e gestão da produção com suporte para
produtos compostos e listas de tarefas, totalmente integrado com
gestão de stocks e gestão de lotes.
• Multi-moeda: Transações comerciais em qualquer moeda usando
câmbios fixos e/ou variáveis.
• Gestão de tesouraria: Controlo sobre recebimentos e pagamentos
realizados e por realizar, vencidos e não vencidos. Geração de
mapa de tesouraria previsional.
• Apuro de IVA: Controlo de IVA suportado, dedutível e liquidado.
• Quadro de bordo: Disponível toda a informação sensível da
empresa resumida em forma gráfica e listagem, incluindo evolução
de vendas e compras, pagamentos e recebimentos, devedores e
credores, tesouraria previsional, stocks, e balanço.
• Impressão e envio por email: Relatórios e listagens com
possibilidade de pré-visualização e impressão. Exportação para
PDF, Word e Excel. Envio automático de documentos por email.
• Segurança: Protecção da informação via parametrização extensiva
do acesso dos utilizadores aos vários módulos da aplicação.
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• SAFT-PT: De acordo com as exigências legais em vigor de
geração do ficheiro SAFT-PT.
• Guias Transporte: Comunicação com AT via web-service.
• Multi-empresa: Possibilidade de utilização da aplicação para gerir
diversas empresas em simultâneo.
• Multi-utilizador: Possibilidade de utilização da aplicação em rede
por múltiplos utilizadores em simultâneo. A aplicação pode ser
acedida de qualquer ponto do país ou do mundo via internet.

