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PRIMAVERA PROFESSIONAL

PRIMAVERA PROFESSIONAL
A ELEIÇÃO
DAS PME EXIGENTES

PRIMAVERA PROFESSIONAL é uma solução de gestão que alia as mais
recentes novidades tecnológicas e funcionalidades de alta produtividade
ao know-how e experiência adquiridos pela PRIMAVERA, ao longo
dos anos, no contacto com as mais de 40 mil empresas que, diariamente,
recorrem ao software de gestão PRIMAVERA para optimizarem os seus
processos de negócios.
Este produto conta com uma base funcional bastante completa que vai ao encontro das necessidades das empresas mais exigentes. Características como a elevada usabilidade e extensibilidade, alta tecnologia e o recurso à mais recente
arquitectura de desenvolvimento, dotam toda a
solução de extrema flexibilidade e adaptabilidade,
o que permite dar resposta às necessidades mais
específicas de cada organização.
O produto PRIMAVERA PROFESSIONAL destacase ainda pelo rigor dado ao tratamento fiscal e
pelo acompanhamento permanente das alterações impostas pelo Estado.
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ELEVADO NÍVEL DE INTEGRAÇÃO
O produto PRIMAVERA PROFESSIONAL integra
um conjunto abrangente de módulos, totalmente
integrados, que cobrem as principais áreas das
empresas, permitindo assim uma fluidez de dados
entre as áreas Financeira, Logística, Tesouraria,
Recursos Humanos, etc. Neste sentido, é possível
uma total integração de movimentos, baseada na
utilização dinâmica de uma única base de dados,
evitando a redundância de processos.
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
C o m a d i s p o n i b i l i z a ç ã o d o P R I M AV E R A
PROFESSIONAL a PRIMAVERA aposta mais uma
vez na digitalização de processos, colocando à disposição das organizações ferramentas que permitem adoptar novos e inovadores modelos de
negócio, designadamente através do recurso à
facturação electrónica ou da disponibilização de
um conjunto de portais empresariais, o que é possível através do PRIMAVERA Enterprise Portals.
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FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO
Uma outra questão importante relacionada com
as potencialidades deste produto é a possibilidade de rentabilização da informação que está
inscrita em todo o núcleo de gestão. Isto passa
pela disponibilização de informação sintetizada,
através de processos automatizados, às pessoas
que dela necessitem (ex. decisores, gestores, operacionais), através de mecanismos de Business
Intelligence. Assim, a informação importante vai
ao encontro de quem dela necessita, sem que
seja necessária qualquer intervenção humana.
No fundo, com a adopção desta solução, para
além de um rápido retorno do investimento, a sua
organização terá a perspectiva de digitalização
progressiva, o controlo e a organização dos processos através de ferramentas comprovadas, não
apenas em ambientes Windows, mas também através de uma intranet ou extranet, no caso de
necessitarem de passar as barreiras físicas da
organização.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

A TECNOLOGIA
DE TOPO EM TODAS
AS ÁREAS DO ERP

A Plataforma constitui a base das soluções de
gestão PRIMAVERA, revestindo-se, desta forma,
de uma elevada importância. Transversal a todo
o produto, a Plataforma foi, recentemente, alvo
de melhoramentos significativos ao nível da consolidação e flexibilização das ferramentas de
administração; da integração entre os vários
módulos do ERP e do desenvolvimento de novas
tecnologias que permitem uma exploração mais
rica e intuitiva da informação.
Entre as principais novidades recentemente
introduzidas destaca-se: a Shell Integrada, que
permitirá ao utilizador aceder à grande maioria
dos módulos do ERP numa única aplicação, simplificando, simultaneamente, a programação de
tecnologias de extensibilidade, e o Drill-Down
que facilita a exploração de dados e navegação
entre janelas relacionadas.
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MULTI-IDIOMA
Os utilizadores podem interagir com o sistema no
seu idioma, sendo possível ter utilizadores a usar
idiomas distintos dentro da mesma empresa.
Os idiomas pré-definidos são o Português, o Castelhano, o Inglês e o Francês.
AMBIENTE INTEGRADO
Todo o acesso aos vários módulos do ERP está disponível dentro de um mesmo ambiente de trabalho, a shell integrada.
O Ambiente de trabalho do utilizador é único, e
simplificado, permitindo ainda um nível superior
de integração entre os módulos, tal como a navegação e exploração de informação.
NAVEGADOR
O Navegador é um dos elementos mais visíveis
num primeiro contacto com o ERP PRIMAVERA.
A área de Favoritos permite que a estrutura de atalhos seja totalmente construída pelo utilizador, na

qual ele poderá configurar acessos rápidos para
as opções mais utilizadas dentro de cada aplicação, chamar programas externos, associar links
de acesso a sites, documentos, folhas de cálculo,
etc. Desta forma, o utilizador poderá tornar a sua
área de trabalho mais rentável.
A organização dos menus garante um acesso fácil
às opções pretendidas.
A Gestão e utilização dos “Mais Recentes” permite uma maior produtividade na utilização das
opções no dia-a-dia do utilizador.
LISTAS
Trata-se de um conceito inovador de disposição
da informação que permite a cada utilizador criar
as suas próprias listas. Os dados de diversas tabelas podem ser agrupados, filtrados, associados, de
forma totalmente dinâmica. Para além de poderem ser incluídos novos campos calculados, também é possível realçar os dados de acordo com
diversos critérios, utilizando cores ou formatações
diferentes. Estas listas permitem ainda a exportação de dados para diversos formatos como o
Excel, Word, Html, Xml, Pdf ou ainda proceder a
Mail Merge, impressão, criação de actividades de
CRM, entre outros.
DRILL-DOWN
Com a possibilidade de navegar facilmente entre
janelas relacionadas, partindo dos próprios campos dos interfaces, torna-se muito mais rápido o
acesso à informação, e as capacidades de exploração associadas. Esta possibilidade estende-se
às listas e a todo o tipo de campo disponível no
interface.

MONITOR DE NEGÓCIO
Trata-se de uma plataforma completamente
extensível, que permite executar periodicamente
alertas e/ou indicadores de acordo com um
calendário predefinido.
Os alertas servem para definir avisos pró-activos
para o utilizador acerca de eventos, contextos ou
informações relevantes ao seu trabalho.
Os indicadores fornecerão informação de gestão
de uma forma sintetizada e sistematizada, apresentada através de uma biblioteca de gráficos
configuráveis.
Para além de um conjunto de alertas e indicadores predefinidos, é possível ainda criar novos.
O Monitor de Negócio apresenta, nos alertas e
nos indicadores, a vantagem de permitir a exploração dos dados através do mecanismo de listas,
aproveitando toda a sua flexibilidade, nomeadamente a possibilidade de incluir dados de fontes
externas à base de dados do ERP.
Os alertas e os indicadores podem ser disponibilizados em estruturas gráficas de fácil leitura organizadas pelo próprio utilizador. Estas estruturas
são organizadas em painéis de gráficos (no caso
dos indicadores) ou em conjuntos de listas de
informação (no caso dos alertas). O Monitor de
Negócio faz a gestão dos alertas lidos e não lidos,
permitindo também a criação de notificações
para os alertas e para os indicadores, através do
envio de mensagens de correio electrónico e/ou
SMS.
AUTENTICAÇÃO WINDOWS
A utilização do login do sistema operativo de
forma integrada com o ERP passa a ser possível,
simplificando as tarefas de criação e administração de utilizadores.

ELEVADA EXTENSIBILIDADE
A extensibilidade assume cada vez mais uma elevada preponderância nas funcionalidades dos produtos. Se uma organização necessitar de novas
tabelas com informação específica, de um novo
formulário com uma determinada operacionalidade, de um comportamento diferente do produto no editor de vendas, ou de novos campos na
ficha de clientes, fornecedores, funcionários, etc.,
tudo isto será possível recorrendo apenas a mecanismos de extensibilidade disponibilizados pelas
aplicações. No fundo, trata-se de incorporar
informação ou rotinas que executam tarefas específicas necessárias à organização, mesmo que
não tenham sido contempladas na aplicação
base. Adaptar o produto às reais necessidades
das empresas será agora muito mais fácil e, como
tal, menos dispendioso.
Funções do Utilizador
Trata-se da possibilidade de dotar os produtos
com novas funcionalidades generalistas, sendo
que algumas delas (ex. envio de um email ou sms)
podem ser criadas pelo próprio utilizador. Estas
funções vão desde as funcionalidades mais simples até às mais complexas, consistindo num dos
instrumentos que melhor garante uma optimização/customização do produto às necessidades
da organização.
Tabelas e Campos do Utilizador
É possível criar novas tabelas e novos campos nas
tabelas existentes, com informação específica da
organização. Estes novos campos são automaticamente desenhados num novo separador junto
dos campos pré-definidos do produto.
Mapas do Utilizador
Para além de ser possível criar novos mapas para
os produtos e colocá-los num menu destinado a
esse efeito, é possível editar qualquer mapa prédefinido através do Crystal Reports, utilizando
mecanismos dos produtos que apoiam esse processo.
Menus do Utilizador
De acordo com as exigências da organização,
esta funcionalidade permite ao utilizador criar
novos menus, que tornam o acesso a funcionalidades específicas totalmente transparente.
VBA
Trata-se da possibilidade de colocar a lógica
específica da organização num dado ponto do
produto. A título de exemplo, seria possível colocar um mecanismo específico de cálculo do PVP
de um determinado artigo, sempre que este fosse
introduzido numa factura. O recurso ao VBA permite facilmente adequar o produto à lógica da
sua organização.

05

A eleição das PME exigentes

LOGÍSTICA

TRATAMENTO
INTEGRADO
DE TODO O CIRCUITO
COMERCIAL
Concebida numa lógica de elevada flexibilidade e
integração, a Logística estende-se até às necessidades específicas de empresas dos mais variados sectores de actividade. O tratamento de todo
o circuito comercial das empresas é assegurado
por áreas que se interligam entre si de forma harmoniosa: Vendas, Compras e Inventários.
A procura de soluções cada vez mais avançadas e
produtivas em áreas como a gestão de stocks e
de armazéns, tratamento de preços e de custos,
gestão das ecotaxas, cores e tamanhos e Facturação Electrónica, assim como a aposta na flexibilização crescente dos fluxos documentais e logísticos suportados fazem da área Logística do ERP
PRIMAVERA o produto ideal para organizar o processo logístico das empresas.
A Logística integra ainda o módulo de POS, destinado a empresas com vendas ao balcão, preparado para funcionar de forma autónoma, em redes
locais e em organizações com múltiplas filiais.
A grande flexibilidade com que se definem e se utilizam os documentos e tabelas de apoio permite
implementar o circuito documental adequado às
necessidades das empresas, evitando a introdução repetitiva da informação em múltiplas fases
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do seu tratamento. Por outro lado, a utilização do
VBA, conjugada com a possibilidade de criar
novos campos e tabelas, bem como definir novos
mapas, permite fazer face às mais particulares
necessidades de cada empresa.

VENDAS E COMPRAS
Utilização de regras de descontos/preços por
escalões em quantidades ou valores, sempre associados a intervalos de datas definidos pelo utilizador, permitem uma gestão eficiente das listas
de preços da empresa.
A utilização de documentos internos permite um
conjunto infindável de cenários de utilização quer
no fluxo de documentos, quer no fluxo logístico.
Tratamento de IVA aprofundado, com tratamento de IVA não dedutível, pro-rata e locais de
operação.
Inversão do Sujeito Passivo do IVA, para os casos
em que compete ao adquirente cumprir todas as
obrigações decorrentes da sujeição a imposto
das prestações de serviços, incluindo a de liquidação e entrega do imposto (IVA).
Factura Electrónica que permite a emissão, a
recepção e integração automática de documentos com o valor legal do documento impresso.
Tratamento de câmbios avançado em todos os
módulos.
Moradas alternativas.
Tratamento de adiantamentos e sua ligação à
conta corrente do cliente e fornecedor.
Tratamento de Encargos nas compras, com imputação de custos adicionais ao stock movimentado.
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Multi-moeda.
Tratamento de idiomas.
Preços diferentes por Cor/Tamanho, com utilização de artigos com o máximo de três dimensões
na sua definição.
Códigos de barras por fornecedor.
Tratamento de orçamentos.
Vendas e Compras com IVA incluído.
Rastreabilidade de movimentos, permitindo
conhecer todo o histórico de movimentação a
partir de um ponto qualquer do fluxo documental
ou logístico.
Organização dos documentos por séries com controlo de datas válidas, permissões.
Tratamento de Unidades de movimentação em
todos os movimentos logísticos.
Recepção e Conferência de Compras.
Reserva de stock no momento das encomendas
de Clientes.
Apoio à encomenda a fornecedor em função do
stock disponível e das encomendas em carteira,
orientado a critérios de controlo e reaprovisionamento definidos por armazém.
Múltiplos mapas de análise.

GESTÃO DE INVENTÁRIO
Gestão de lotes suportando a rastreabilidade na
movimentação.
Tratamento de nºs de série, com suporte à criação automática de série.
Controlo de stocks pelos estados (disponível,
reservado).
Unidades de Medida não lineares (ex. m2, m3,...) e

totalmente configuráveis.
Movimentação Interna ou Transferências entre
armazéns.
Produção/consumo automático baseado em
ficha de composição do artigo.
Valorização ao Preço de Custo Médio ou Standard, com critério geral ou ao armazém.
Tratamento de dimensões (cores/tamanhos) com
a possibilidade de usar até 3 níveis.
Gestão de Localizações de Armazém, com geração automática de localizações baseada na
estrutura pré-definida do armazém.
Vários códigos de barra por artigo, tratamento de
códigos de barra especiais (pesos e valores).
Inventários Físicos, com possibilidade de contagem por terminais.

POS
Gestão de vendas ao balcão (tratamento de
dimensões; possibilidade de ter mais do que um
talão de vendas aberto em cada momento; pagamentos em múltiplos modos; acesso à ficha do cliente; mudanças de vendedor; suspensão e recuperação de talões; Cod.Barras).
Configuração do posto, desde comandos disponíveis, operações acessíveis, atalhos para comandos e artigos (PLU’s), bloqueio automático.
Integração com Periféricos (ex. gavetas, impressoras, scanners, balanças).
Estatísticas (para além das estatísticas da Gestão
Comercial, com este módulo é possível aceder a
informação sobre a actividade de cada caixa,
movimentos efectuados, vendas, rentabilidade).
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FILIAIS
A Gestão de Filiais permite integrar toda a informação de negócio na sede e manter actualizada,
em cada filial a informação mais importante, assegurando uma comunicação rápida e fiável.
Na sede, o gestor tem acesso a consultas e
mapas que lhe permitem ter uma visão global do
negócio, bem como uma visão particular de
cada filial.

DOCUMENTOS INTERNOS
Os Documentos Internos são uma ferramenta de
suporte aos processos operacionais internos da
organização. Os Documentos Internos suportam
e intermedeiam processos de Aprovisionamento,
Venda, Stocks, Negociação, entre outros e
permitem: criar de campos do utilizador
associados a cada tipo de documento (no
cabeçalho e nas linhas); alterar as regras de
negócio do documento através do VBA; adicionar
lógica específica da organização; etc.
Os Documentos Internos tratam-se, indiscutivelmente, de uma ferramenta que aumenta em
larga escala a abrangência e a flexibilidade de
toda a área logística do ERP PRIMAVERA.
Algumas características:
Cópia de Linhas (flexibiliza a geração de
documentos com base em outros documentos).
Acompanhamento da Rastreabilidade (ciclo de
transformação ou cópia de documentos).
Variação de Preço na transformação.
Ecovalor.
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Gestão de IVA e Recargo de Equivalência.
Criação para Entidades Externas (entidades
comercialmente alheias à organização).
Passagem para documentos do tipo Pedido de
Preços.
Documentos de orçamentos e execução de
custos e proveitos de projectos.
Estados e Aprovações.
Integração com Construction, Projectos e
Oportunidades de Venda.
Eventos VBA no editor.

FACTURAÇÃO ELECTRÓNICA
O módulo de Tecnologias de Transacção Electrónica permite efectuar o envio e recepção de Facturas e outros documentos logísticos, por via electrónica com integração imediata dos documentos
recebidos no ERP.
Através do Serviço de Transacções Electrónicas é
possível efectuar transacções com vários grupos
de Retalho/Distribuição Moderna (HUBs) como
Jerónimo Martins, Modelo e Continente, Makro,
entre outros. Este serviço permite ainda o arquivo
digital de documentos de acordo com nº4 do art.º
52º do CIVA.
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MOBILE SALES
Com a disponibilização do PRIMAVERA Mobile
Sales, a PRIMAVERA aposta mais uma vez na
oferta de uma solução inovadora, capaz de introduzir um novo dinamismo ao seu negócio.
Direccionado para as empresas que actuam na
área da Pré e Auto-Venda, o PRIMAVERA Mobile
Sales é uma solução integrada de mobilidade que
alia a tecnologia dos PC´s de bolso (PDA’s e
PDT’s) às potencialidades de um software que integra com o ERP PRIMAVERA.
Com esta solução de automação de vendas, os
colaboradores da sua empresa poderão, nas suas
deslocações aos clientes, efectuar encomendas e
imprimir de imediato um comprovativo para
entrega ao cliente ou efectuar uma venda e emitir
a respectiva factura. A implementação do
PRIMAVERA Mobile Sales permitirá às empresas
do sector das vendas e distribuição uma optimização de custos, através de um planeamento e
controlo eficaz da actividade de cada vendedor,
evitando visitas desnecessárias ao escritório da
empresa, para actualizar informação sobre artigos/preços e para efectuar a transcrição de
encomendas.
A redução / eliminação de erros de transcrição de encomendas contribui para uma
melhoria dos prazos de entrega de encomendas e consequentemente para
a melhoria do serviço prestado aos clientes.
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A sua adaptação a necessidades específicas, tais
como a configuração da impressão gráfica, definição de rotas, gestão de reclamações e mensagens, permitem ao comercial uma autonomia para
todas as tarefas importantes fora do escritório.
BACK-OFFICE
Parametrização das permissões e privilégios
dos vendedores e de cada documento por
vendedor (ex. permissão para alterar preço e
desconto; para imprimir; para alterar documentos, etc.).
Controlo e definição das rotas dos vendedores (é
possível definir uma rota para cada vendedor; definir frequências de visitas a clientes; obrigar o vendedor a justificar o facto de não ter visitado um cliente incluído na rota definida; etc.
Parametrização de documentos.
Definição de PVP cliente a cliente.
Definição e controlo de regras excepcionais de
crédito.
Criação de alertas para vendedores (sugerindo a
venda de determinado produto; relembrando uma
campanha em curso; etc.).
Configuração dos PDA’s.
Gestão de Logs de integração.
PDA
Gestão de Clientes.
Visualização e controlo do
stock existente.
Consulta das últimas compras
do cliente, com possibilidade de filtrar os artigos que pretende visualizar e de
imprimir a listagem de stock.
Visualização da listagem de pendentes do cliente com a possibilidade de impressão.
Bloqueio / Desbloqueio dinâmico do crédito do
cliente no caso de ter/pagar documentos em divida, quer pelo montante, quer pelo número de dias
vencidos.
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Apoio à venda através da sugestão de produtos
de campanha (ou outros) e de encomendas anteriores (“venda rápida”).
Possibilidade de inserção de comentários nos relatórios de visita e nos documentos.
Possibilidade de preencher campos de carga/descarga, modo de expedição, registo de quilómetros, matrícula para Auto-Venda.
Realização de acertos no valor final do documento (limitados a um determinado nível ou
realizados de forma manual, caso o vendedor
tenha permissão para o efeito).
Suporte a vários tipos de documentos (Encomenda, Factura, Nota de Crédito, Guia de Transporte),
bem como a documentos de liquidação (Recebimento, Recebimento de Venda a Dinheiro, etc.).
Registo de todos os meios de pagamento utilizados num Recibo/Recebimento de Venda a Dinheiro (possibilidade de registar o número do cheque,
data, banco e valor). Emissão dos recibos.
Ligação a impressoras portáteis, com possibilidade de impressão standard ou impressão gráfica. Esta última permite uma maior flexibilidade no
layout dos documentos, podendo ser configurada
à medida das necessidades.
Gestão de Reclamações e de Mensagens, permitindo uma comunicação efectiva entre o vendedor e outras áreas administrativas da empresa
sem necessidade de deslocação.

ÁREA FINANCEIRA

FLUIDEZ DE PROCESSOS
E COBERTURA TOTAL
DAS EXIGÊNCIAS
FISCAIS E LEGAIS
A área financeira é o núcleo central de qualquer sistema integrado de gestão.
O elevado nível de integração do módulo de
Tesouraria, assim como o incremento da sua usabilidade, permitem a redução efectiva de custos,
potenciando a melhoria e constante actualização
da informação financeira, e evitando a introdução
duplicada de dados. O módulo de Contabilidade
PRIMAVERA permite organizar a contabilidade orçamental, geral, analítica e de custos de qualquer tipo
de empresa. Através do módulo de Declarações Fiscais são disponibilizados todos os relatórios legais,
fiscais ou de outra natureza que devem ser entregues pelas empresas às entidades oficiais. O Addin Financeiro permite integrar informação contabilística do ERP PRIMAVERA, directamente no Excel,
usufruindo desta forma de todo o potencial da
folha de cálculo.

para o controlo de pagamentos, recebimentos,
assim como da gestão da Tesouraria.
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS
Múltiplos tipos de contas correntes, com estado
associado ao documento.
Diversos tipos de operações: liquidações (parciais,
com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência
de conta/estado, encontro de contas, lançamento
directo de pendentes (ex. adiantamentos).
Possibilidade de registar despesas associadas à
transacção sendo estas calculadas automaticamente.
Operações em lote, permitindo efectuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações por exemplo) para muitos
movimentos de uma vez.
Gestão do limite de crédito totalmente integrado
nos vários módulos da logística.
Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.
Entidades Associadas, permitindo uma visão de
grupo ao nível dos movimentos financeiros.
Pagamento por PS2, com tratamento do retorno,
de contas correntes, e de recursos humanos.

TESOURARIA
Totalmente integrada com a Logística, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias
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GESTÃO DE TESOURARIA PREVISIONAL
Plano totalmente configurável.
Informação proveniente de múltiplas áreas: ven-
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das, compras, contas correntes, encomendas,
avenças, bancos e contabilidade.
Movimentos manuais.
Múltiplas formas de análise (desde anual até diária).
Gravação de planos previsionais.
GESTÃO DE BANCOS / CAIXA
Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à
ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras,
contas correntes caucionadas e cartão de crédito.
Tratamento das diversas operações: talões de
depósito, reconciliações bancárias, transferências
entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.
Reconciliação Bancária.
Posição Bancária diária completa.
Impressão de cheques configurável.
Operações periódicas de tesouraria, permitindo
automatizar lançamentos de tesouraria frequentes.
Calculadoras e simuladores de Cálculo financeiro
comum.
Gestão de cheques pré-datados.
Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários
por tipo de movimentação.
Transferência de cheques.
Rubricas de Tesouraria, com integração com a contabilidade.
Integração dos pagamentos provenientes do
módulo de recursos humanos.
Serviços bancários online integrados com reconci-

liação bancária, PS2 (envio e retorno) e consulta
de saldos e extractos.
TÍTULOS
Vários tipos de títulos: letras, livranças, remessas,
entre outros.
Tratamento de todas as operações (aceite, desconto, reforma, recâmbio, liquidação). Calculadoras de apoio.
Rastreabilidade dos títulos.
Débito automático de encargos ao cliente.
TRANSACÇÕES ELECTRÓNICAS
Serviços Bancários
Para além da vertente de Facturação Electrónica
(pág. 7), o módulo de Transacções Electrónicas possui a vertente de Serviços Bancários.
Principais características:
Saldos bancários.
Pagamentos PS2 (com tratamento de ficheiro de
retorno).
Extractos digitais.
Reconciliação bancária automática.
Pagamento de vencimentos e fornecedores on-line.

CONTABILIDADE
Dispondo de mecanismos altamente produtivos
para a introdução de documentos, tratamento do
IVA e apuramentos, este módulo cobre todas as
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necessidades legais e fiscais. Modelo 22, Modelo
IES/DA, demonstrações económico-financeiras
periódicas e de final de exercício, demonstrações
de fluxo de caixa e funções, são apenas algumas
das funcionalidades do produto. Permite também
responder às necessidades de empresas cujo ano
civil é diferente do ano contabilístico, bem como às
necessidades de filiais de multinacionais, uma vez
que permite expressar a contabilidade em qualquer
moeda e segundo planos de conta alternativos.
Introdução do conceito de Tipo de Lançamento
Esta opção permite efectuar a gestão de vários
tipos de contabilidade em simultâneo e de forma
homogénea. É possível, por exemplo, ter mais do
que uma contabilidade orçamental e fazer análise
de desvios entre os movimentos reais e cada uma
delas. Para as empresas com políticas mais restritivas ao nível do controlo orçamental permite, por
exemplo, contabilizar os compromissos (ex: encomendas) e assim dispor de uma gestão orçamental
mais rigorosa.
A possibilidade de alterar em cada exercício todos
os planos traz uma flexibilidade acrescida a toda a
solução, permitindo ainda o cumprimento das
directivas internacionais mais exigentes, nomeadamente as NIC (IAS/IFRS) que entrarão em vigor a
médio prazo.
Graças aos documentos legais e de Gestão,
poderá criar de uma forma fácil e flexível relatórios

A eleição das PME exigentes

de gestão dinâmicos, tirando partido do melhor da
integração com o Office.
INTRODUÇÃO DE MOVIMENTOS
Introdução de movimentos orientada ao
documento a partir da Financeira ou da
Analítica, guiada com base em lançamentos prédefinidos por tipo de documento ou modelos de
lançamento.
Cálculo e processamento automático do IVA e do
Imposto de Selo.
Reflexões automáticas da Financeira para a Analítica e vice-versa.
Repartição de valores para Centros de Custo e Funções, através de Chaves de Repartição associadas à conta a movimentar.
Sistema de validação das reflexões configuradas
(IVA, Selo, Centros de Custo, Funções e Analítica).
Registo das retenções na fonte, liquidação de movimentos pendentes e integração de aquisições e alienações de bens de Imobilizado.
Gestão dos planos por exercício.
Passagem de Cálculo e lançamento de diferenças
cambiais.
Reclassificação das posições pendentes por data
de vencimento.
Reclassificação de contas com saldo anómalo.

CENTROS DE CUSTO
Definição dos Centros de Custo, como um plano
hierárquico, e das Chaves de Repartição.
Pré-associação entre Conta e Chave de Repartição.
Possibilidade de definir a percentagem de custos
fixos por conta. Redistribuição dos custos no
momento da introdução.
Análise resumida ou detalhada por Centro de Custo.
Balancetes de Centros de Custo.
CONTABILIDADE ORÇAMENTAL
Orçamentação a diversos níveis: sobre as contas
da Financeira, da Analítica ou por Centros de Custo. Possibilidade de criar um número ilimitado de
orçamentos por exercício, para centros de custo.
Atribuição dos valores orçados segundo múltiplos
critérios: mês a mês, distribuição automática de
um valor pelos doze meses, orçamentação em função dos valores do ano anterior, etc.
Reflexão automática do orçamento para as contas da Analítica; Repartição automática do orçamento por Centros de Custo; Análises orçamentais de desvios Mensais, Trimestrais, Anuais e
multi-exercício.
Análises Centro de Custo (Conta e Conta / Centro
de Custo).
DEMONSTRAÇÕES
ECONÓMICO-FINANCEIRAS
Balanço Sintético e Analítico.
Demonstração dos Resultados por Natureza (Sintética ou Analítica).
Demonstração dos Resultados por Funções.
Anexo ao balanço e demonstração de resultados.
Demonstração de Fluxos de Caixa (método directo).
Inventário Balanço.
Demonstração das origens e aplicação de fundos.
Preparação e Emissão dos Livros Selados.
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MAPAS E FUNÇÕES DE GESTÃO
Análise e Simulação de Resultados.
Rácios de gestão.
Ponto crítico das vendas, Previsão de vendas.
Balanços comparados.
Demonstração dos resultados comparados.
Análises de desvios.
Análises de Exploração.
OUTRAS CONSULTAS OPERACIONAIS
Extractos múltiplos.
Balancetes Razão, Analíticos, IVA e Selo.
Acumulados.
Extractos de liquidação de pendentes.
Extractos de Retenções na Fonte.
Diagnósticos de IVA e Selo.
MOVIMENTOS DIFERIDOS
Integração de documentos na Contabilidade
dos módulos de Vendas, Compras, Inventário,
Tesouraria, Recursos Humanos, Activos e
Equipamentos.
Para a área de Activos e Equipamentos podem ser
integrados: amortizações, reavaliações, alienações, abates e sinistros.
Ligação duodecimal ou anual.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Multi-empresa.
Ano Contabilístico diferente de Ano Civil.
Plano de Contas.
Apuramento automático dos Resultados (configurável).
Introdução de documentos contínua no tempo,
com sistema de bloqueio de dados.
Passagem de saldos entre anos automática através do documento de abertura.
Conferência de movimentos.
Gestão de Retenções na Fonte.
Gestão de Liquidação de Pendentes.

PRIMAVERA PROFESSIONAL

CONTABILIDADE NÃO
ORGANIZADA
O módulo de Contabilidade Não Organizada
(CNO) dirige-se aos sujeitos passivos no
âmbito da Categoria B – Profissionais Liberais,
Pequenos Retalhistas e Empresas. Este módulo
tem por objectivo permitir efectuar o registo
de movimentos no âmbito das actividades
desta categoria, bem como permitir a criação
de mapas, relatórios e o preenchimento e
entrega das Declarações Fiscais associadas.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Resposta ao Regime de Pequenos Retalhistas.
Geração do formato magnético.
Simulação do IVA.
Introdução de Documentos por livros.
Orçamentos (multi-ano).
Inventários.
Tratamento de Amortizações.
Recebimentos e Retenções.

REPORTING FISCAL
Este módulo tem por objectivo flexibilizar e facilitar
as entregas fiscais a que as empresas estão legalmente obrigadas, permitindo gerir os vários modelos/declarações de acordo com o mercado de
localização das empresas e de acordo com a periodicidade de entrega desses mesmos modelos.
O tema da geração e entrega das diversas declarações fiscais assume especial relevância no caso
de organizações em que a produtividade e os
níveis de rigor devem ser elevados ao máximo. O
módulo de Reporting Fiscal agrega todos os
mapas oficiais de Portugal e permite ao Utilizador
configurar um AutoUpdate, o que lhe permite responder às alterações legais e fiscais de forma
célere e cómoda.

FUNCIONALIDADES
Declaração periódica de IVA (Modelos A e B).
Simulação de Declaração do IVA.
Mapa de Transmissões Intracomunitárias.
Mapa de Pedidos de Reembolsos de IVA.
Declaração de Retenções na Fonte de IRS/IRS e
Imposto de Selo.
Modelo 22 do IRC e Anexo C do IRS.
Modelo IES/DA.
Declarações de Rendimentos.
SAFT-PT.
RECURSOS HUMANOS
Os Mapas Fiscais de Recursos Humanos podem
encontrar-se juntamente com o seu agregador,
como é o caso do Modelo 10 em Relação à
Declaração Anual, e a Declaração de Retenções
na Fonte em relação aos Mapas Mensais.
Nos Mapas Oficiais podem encontrar-se o
Balanço Social, Quadro de Pessoal, Mapa do Trabalho Suplementar, Mapas de Seguros e Sindicatos e ainda a Declaração Anual de Rendimentos.
A Declaração de Remunerações para a Segurança Social também se encontra nesta secção. A
emissão segue a legislação mais recente com possibilidade de edição dos dados e cálculo automático de linhas com valores negativos.
INTRASTAT
Recolha de dados e respectiva impressão,
segundo o modelo oficial.
Geração de Magnético.
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ADD-IN FINANCEIRO
Usufruindo de todo o potencial da folha de cálculo universal que é o Excel, os utilizadores
podem, muito facilmente, através do Add-In
Financeiro, construir relatórios com informação
contabilística sempre actualizada on-line. Os
mapas podem ser reutilizados entre vários
períodos de análise e entre empresas. Esta é
uma ferramenta de grande produtividade para
quem tem necessidades de elaborar informação
contabilística.
São também disponibilizados aos utilizadores
mais de 30 mapas, já devidamente configurados
no Excel, que podem desde logo ser utilizados
para todas as empresas e servir de base para a criação de mapas do utilizador.
FUNCIONALIDADES
Grupo de 50 Fórmulas Financeiras, no Excel, que
permitem a obtenção de todo o tipo de informação contabilística, a partir das bases de dados de
Contabilidade PRIMAVERA.
Informação permanentemente actualizada online (qualquer alteração na Contabilidade é imediatamente repercutida no Excel).
Integrado com o sistema de segurança PRIMAVERA, para acesso à informação.
Facilidade de construção de novos mapas.
Facilidade de partilha de mapas, para várias
empresas e vários períodos de análise.
Procedimentos de diagnóstico de erros nas fórmulas.
Fórmulas novas para valores ao câmbio, e para
orçamentos.
Criação de fórmulas integradas com o assistente
do Excel e Ajuda on-line.
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MAPAS
Mapas Anuais de Análise
Económico-financeira
Custos, Proveitos, Demonstração de Resultados,
Balanço e Balanços Comparados, Demonstração
de Resultados Comparados, Rácios diversos.
Mapas Mensais de Análise
Económico-financeira
Mapa de Exploração Mensal, Mapa de Exploração
Acumulado, Resultados Brutos, Resultados Líquidos, Simulação de Resultados, Custos e Proveitos;
Relatório Mensal.
Cálculo do Lucro Tributável
Cálculo da Margem Resultado, Pressupostos
Modelo 22, Beneficio Fiscal (Emprego); Modelo 22
(Acréscimos Tributação Autónoma); Modelo 22
(Página 2), Modelo 22 (Página 3).
Prestação de Contas, Artº 3º:
Balanço Analítico Art.3º, Demonstração de Resultados Art.3º, Demonstração de Fluxos de Caixa
(Método Directo), Demonstração de Fluxos de
Caixa (Método Indirecto), Anexo ao Balanço e
Demonstração de Resultados, Relatório de Gestão.
Prestação de Contas
Balanço Analítico, Demonstração de Resultados,
Demonstração de Resultados Funções, Demonstração de Fluxos Caixa (Métodos Directo e Indirecto), Anexo ao Balanço e Demonstração de
Resultados, Relatório de Gestão.

CONTACTOS E OPORTUNIDADES
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GESTÃO EFICAZ
DO RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES
Todas as empresas, independentemente da sua
dimensão, reconhecem o valor que o cliente tem
para o seu negócio. Como tal, torna-se cada vez
mais premente que as organizações tenham ao
seu dispor ferramentas que lhes permitam gerir a
informação dos seus clientes e de outras entidades com que se relacionam, de modo a responder
eficazmente às suas necessidades.
A consciencialização desta necessidade motivou
a PRIMAVERA a disponibilizar o módulo de Contactos e Oportunidades, de forma totalmente integrada com o seu ERP. Com esta abordagem, a
PRIMAVERA propõe uma solução única, transversal a todo o ERP, e com uma oferta base capaz de
responder às necessidades dos seus clientes.
GESTÃO DE CONTACTOS
Definição do Contacto.
Associação, a partir de todos os módulos do ERP a
Entidades, Actividades e Oportunidades de Venda.
Definição de Potencial cliente e outras entidades
externas.
Tipificação de Contactos e de Entidades Externas.
ENTIDADES EXTERNAS
Criação e tipificação de qualquer tipo de entidade
que não possua um relacionamento formal com a
organização, como por exemplo, potenciais clientes, concorrentes, etc. Analogamente às entidades formais, podem-se criar contactos e registar
diversos processos de relacionamento com as
entidades externas.
ACTIVIDADES
Tipificação de Actividades.
Atribuição de actividades a um grupo de utilizadores ou a um utilizador.
Agendamento de actividades periódicas, permitindo com isso automatizar o trabalho de registo
destas actividades.
A geração automática de actividades, a partir de
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listas pré-seleccionadas e com filtros sobre qualquer tipo de informação, permitindo a criação
fácil e rápida de actividades para todo o tipo de
cenários (campanhas, etc.).
Seguimento de actividades permitindo a rastreabilidade de actividades decorrentes do fecho de
outras.
Controlo de actividades por realizar.
OPORTUNIDADES DE VENDA
Ciclos de Venda.
Actividades e contactos associados a uma oportunidade de venda.
Anexos.
Oportunidade de Venda detalha ao artigo, com
recurso a documentos internos.
Apoio ao cálculo do preço de venda baseado no
preço de custo seleccionado.
Rastreabilidade da oportunidade com as propostas enviadas e encomendas efectuadas.
Geração das propostas e das encomendas a partir da Oportunidade de venda.
Controlo dos estados obrigatórios da OV no ciclo
de venda.
PIPELINE
O pipeline de Vendas é uma exploração com
várias possibilidades de filtragem e análise, que
permite exploração da carteira de negócios em
mão.
INTEGRAÇÃO COM OUTLOOK
Possibilidade de integrar no Outlook as actividades e os contactos.
COBRANÇAS
Calendário de atendimento.
Alertas para contacto de acordo com critérios
diversos (valor mínimo, idade do pendente, etc).
Registo de actividades de cobrança e avisos de
vencimento.
Integração com tesouraria previsional.
Histórico de actividades por cliente.

PROJECTOS E SERVIÇOS
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GESTÃO OPERACIONAL
E FINANCEIRA DE
PROJECTOS E
SERVIÇOS

Projectos com custos de Pré-venda e Pós-Venda.
Análises na perspectiva do cliente, do projecto e
da empresa.
A tecnologia de drill-down aumenta a facilidade
de navegação e permite, com um simples clique,
justificar os montantes apresentados.

A implementação de projectos ou obras que
envolvam materiais, serviços ou equipamentos ao
longo de um determinado período de tempo,
implica uma gestão rigorosa dos custos, proveitos
e rentabilidade. Este é um factor crítico de competitividade.

SERVIÇOS PÓS-VENDA

PROJECTOS
Trata-se de um módulo destinado essencialmente
a empresas que, por algum motivo, necessitem de
gerir um processo ao longo do tempo e analisar
os seus custos, proveitos e respectiva
rentabilidade como, por exemplo, as empresas de
construção civil e obras públicas.
Características:
Informação de projecto (cliente, condições, anexos).
Estados do projecto configuráveis.
Automatização da transição de estados, permitindo que o sistema actualize, mediante os movimentos efectuados, o estado do projecto.
Folha de Projecto, com possibilidade de estimar
custos de vários tipos (mão de obra, equipamento, material, despesas).
Classificação da movimentação do projecto em
todos os módulos da Logística e Tesouraria.
Classificação dos movimentos na perspectiva do
projecto.
Análise de rendibilidade e de custos e proveitos
em todas as fases do projecto.
Utilização da tecnologia dos documentos internos para facilitar o controlo da movimentação do
projecto, e garantir flexibilidade entre os vários
tipos de movimentos logísticos do projecto (consumos, compras, etc.).
Suporte à facturação segundo o modo de facturação do projecto.
Apoio à facturação baseada nos consumos efectuados ou por tranches.
Registo de consumos detalhados, com informação de recursos associados.
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Profundamente integrado com a área de Logística, o módulo de Serviços Pós-Venda PRIMAVERA
cobre todas as necessidades das empresas que
prestam assistência técnica a equipamentos ou
software. De igual forma, empresas com elevado
parque de equipamentos, e que dispõem de
departamentos técnicos, podem usar os Serviços
Pós-Venda PRIMAVERA como ferramenta de
apoio à gestão do departamento. Através deste
produto é possível registar pedidos de reparação
a equipamentos; pedidos de assistência a software; controlar números de série e garantias; emitir e
controlar contratos de assistência; gerir agendas
dos técnicos; aceder a bases de dados de problemas mais frequentes; facturar peças e dispor de
um controlo total da eficiência e rentabilidade do
departamento técnico.
EQUIPAMENTOS
Fichas técnicas de equipamentos, contendo
informação sobre características, números de
série, informação da venda e compra, garantias e
condições de manutenção e instalação.
Possibilidade de definir fichas de características
tipo permite recolher informação específica de
cada tipo de equipamento.
CONTRATOS
Emissão de contratos integrada com Microsoft
Word através de Mail Merge.
Controlo de validade global ou por produto (equipamento ou serviço a prestar).
Controlo de contratos por período, horas ou incidências.
Possibilidade de definir excepções como, por
exemplo, minutos ou incidências gratuitas.
Fixação de condições preferenciais de prestação
de serviços ao abrigo do contrato.
A facturação de contratos, serviços e peças também se faz recorrendo ao módulo de Vendas.
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ASSISTÊNCIAS
Criação de pedidos de assistência por cliente,
com controlo das condições de validade.
Possibilidade de validar os nºs de série dos produtos, condições do contrato, valores em débito, etc.
Criação automática de processo por linha de pedido.
Registo de múltiplas intervenções por processo.
Registo do tempo real por intervenção.
Catalogação de intervenções por: tipo de problema, prioridade, origem, etc.
Informação permanente sobre o Fluxo de Intervenções associadas a um processo.
Distribuição assistida de processos pelos técnicos.
Marcação de intervenções externas.
Acesso à agenda do técnico.
CONSULTAS E MAPAS
Listagens de intervenções simples: por cliente,
técnico, produto, tipo de problema.
Listagens de intervenções compostas: por cliente,
técnico, tipo de problema e produto com respectivas combinações (ex: cliente/tipo de produto,
técnico/cliente).
Consultas de processos por cliente e por técnico,
produto e estado.
Alertas de processos em atraso, contratos caducados, processos não agendados, produtos
(equipamentos) com manutenção prevista/atrasada.
ESTATÍSTICAS
Múltiplas análises estatísticas sobre os custos das
intervenções e processos: em valor ou duração,
por técnico, cliente, produto e tipo de problema.
Análise de custos reais, imputados ao cliente, contrato, empresa ou garantia.
Análise de rentabilidade de contratos.
Visualização instantânea de processos por cliente, por técnico, tipo de problema, prioridade, antiguidade, atrasados e agendados.
QUESTÕES FREQUENTES
Gestão simplificada de base de dados de Questões Frequentes.
Através de um assistente, o responsável pode
criar novos temas e incorporar com facilidade as
sugestões dos técnicos.

RECURSOS HUMANOS
GESTÃO
E VALORIZAÇÃO
DO CAPITAL HUMANO
DAS EMPRESAS
O módulo de Recursos Humanos PRIMAVERA
trata de forma exaustiva todo o tipo de remunerações e honorários que uma empresa tem de
colocar à disposição dos seus colaboradores.
Assenta num conjunto de funcionalidades de
onde se podem destacar: o processamento de
vencimentos, gestão contratual, gestão do
cadastro, gestão de férias, Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho, emissão de todos os mapas
oficiais obrigatórios, tratamento de despesas, tratamento e emissão do balanço social, e ainda a
disponibilidade de inúmeros mapas e estatísticas
de gestão que permitem efectuar análises detalhadas por funcionários e departamentos, entre
muitas outras.
A flexibilidade no processamento permite uma
interacção directa no editor do processamento
evitando, desta forma, uma excessiva necessidade de alterações mensais. A gestão contratual automatiza todo o processo do percurso contratual na organização garantindo o correcto cálculo de indemnizações, honorários, etc. no final
do contrato, gerindo também todo o processo de
avisos prévios de caducidade do contrato de trabalho. Outras questões como o cálculo de dias adicionais de férias, o abatimento por faltas dos subsídios de Natal e de férias e o cálculo automatizado de retroactivos nos aumentos de venci-
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mento são totalmente geridos pela aplicação. A
integração com a Contabilidade, o cumprimento
das obrigações legais e a disponibilização de múltipla informação de gestão são também pontos
fortes do produto.
Possibilidade de serem efectuadas alterações
mensais em lote. Esta opção permite, por exemplo, registar, de uma só vez, uma hora extra ou
uma falta a um conjunto de colaboradores.
PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS
Múltiplas formas de processamento: semanal,
quinzenal, mensal ou extraordinários.
Registo de faltas, horas extra, remunerações e descontos por funcionário ou em lote.
Simulação de vencimentos (líquido ou ilíquido).
Controlo de Ausências Prolongadas, com automatização do Pagamento do Complemento de Baixa.
Cálculo de retroactivos (para um ou para vários
funcionários).
Emissão de recibos segundo múltiplos formatos
com envio automático por email.
Pagamentos por cheque, transferência bancária ou
serviço bancário on-line.
Processamento do IRS de acordo com o Domicílio
Fiscal do funcionário.
Subsídio de Férias e Natal por tranches.
Marcação de Férias com controlo de dias de direito. Automatismos disponíveis para uma fácil marcação de férias facultando uma ferramenta de
controlo do estado dos dias das férias com desconto devido às Faltas Injustificadas.
Processamento dos acrescimentos de custos de
Férias, Subsídio de Férias e Subsídio de Natal, com
integração no módulo da Contabilidade.

PRIMAVERA PROFESSIONAL

PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO
Total flexibilidade na definição de remunerações,
descontos, faltas e horas extra.
Tabelas de IRS mensais ou anuais com possibilidade de definição de limites de isenção por remuneração dependendo do Vencimento Base do funcionário.
Possibilidade de definição de vários Instrumentos
de Regulamentação de Trabalho, com associação
das várias Categorias e das regras que o compõem. Afectação do Processamento do funcionário segundo as directrizes do Instrumento a que
está associado.
CADASTRO
Definição de Ficha completa do funcionário.
Registo automático de alterações ao cadastro
sempre que se modifica a ficha do funcionário.
Possibilidade de definir grupos de cadastro adaptados às necessidades da empresa.
CONTRATOS DE TRABALHO
Acompanhamento e gestão da situação contratual dos funcionários da organização.
Gestão de tipos de vínculo e respectivas durações.
Gestão dos limites para entrega de avisos prévios
e fins de períodos experimentais.
Configuração dos dias de compensação para
caducidades.
Assistente para o controlo das renovações e fins
de contrato.

INDEPENDENTES E OUTROS RENDIMENTOS
Tratamento de todo o tipo de remunerações: trabalho independente, comissões, rendimentos de
capitais, rendimentos prediais, mais valias, pensões ou outras retenções de IRC.
Possibilidade de registo das actividades realizadas
pelo colaborador ao longo do mês.
Processamento de remunerações fixas ou variáveis de acordo com as actividades realizadas.
Múltiplos critérios de processamento: Colaborador, Departamento, Estabelecimento e Tipo de
Rendimento.
Pagamento por cheque ou transferência bancária.
Emissão de Extractos de Conta. Registo e controlo de entrega de Recibos.
MAPAS INTERNOS DE GESTÃO
Folhas de férias e mapa de vencimentos.
Mapa de liquidação de IRS e mapa de controlo de
férias.
Extractos de funcionário.
Possibilidade de elaboração de Análise de custos
com pessoal à medida do utilizador através da
parametrização das colunas e da gravação das
várias configurações. Estas análises podem ser
emitidas tendo em conta as repartições efectuadas para os vários planos da Contabilidade (ex:
Centros de Custo).
Emissão de estatísticas e gráficos de dados dos
funcionários em que os parâmetros base podem ser qualquer
campo presente na ficha do
funcionário.
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GESTÃO DE DESPESAS
Relatórios de despesas por Funcionário.
Aprovação de despesas por: Funcionário, Departamento, Estabelecimento e Tipo de Despesa.
Reflexão automática das despesas nos recibos
processados.
SHST-SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO
Controlo das obrigatoriedades legais a nível de
SHST (suporte em alertas e controlo de marcação
consultas e exames).
Emissão do Relatório da Actividade do Serviço de
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (papel e
magnético).
Importação no Balanço Social da informação
registada neste módulo.
Controlo estatístico das actividades desenvolvidas no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho, como, por exemplo, exames efectuados
ou acidentes ocorridos.
OPERAÇÕES EM LOTE
Cálculo dos Retroactivos.
Cálculo de Fins de Contrato.
Atribuição de Contratos.
Renovações de Contratos.
Cálculo de dias de férias.
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CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
Parametrização das várias Situações Funcionais
definidas pela CGA. Esta tabela é distribuída com
as parametrizações e situações actualmente em
vigor.
Indicação para cada funcionário do seu estado
perante a CGA através do número de subscritor e
de uma possível situação funcional especial (ex.
Regime de Tempo Parcial).
Permite transformar alterações de cadastro e
movimentos de processamento em comunicações na Relação de Descontos, tornando o processo completamente automático.
Geração da Relação de Descontos em formato
magnético.
Permite a completa edição dos dados processados por defeito assim como a remoção e inserção
de novas linhas na Relação de Descontos.
Guarda o histórico das várias relações entregues,
permitindo desta forma a emissão a qualquer
momento de uma Relação entregue em meses
anteriores.
Emissão da Guia de Pagamento.

EQUIPAMENTOS
E ACTIVOS
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CONTROLO TOTAL DO
CICLO DE VIDA DOS
BENS DAS EMPRESAS
Para além da emissão de todos os mapas legais
de amortizações, reavaliações, mais/menos
valias e locação financeira, o módulo de
Equipamentos e Activos trata todo o ciclo de
vida dos bens de imobilizado de uma empresa.
Registo de aquisições, cálculo de amortizações
e reavaliações, registo de reparações,
alienações e abate, fazem deste módulo uma
excelente ferramenta para qualquer tipo de
empresa, independentemente da sua dimensão.
Com o conceito de Plano de depreciação, é possível criar múltiplos cenários contabilísticos para a
gestão dos activos, para além do tratamento contabilístico e fiscal oficial. Esta é uma óptima ferramenta para responder à necessidade das empresas que têm políticas de gestão de activos paralelas à obrigação fiscal, ou por exemplo a contabilidade dos activos segundo as regras de outro país,
entre outras utilizações.
Aliando um vasto conjunto de consultas, mapas e
estatísticas de gestão, a um flexível sistema de
alertas e a uma gestão permanente do cadastro
de bens de imobilizado, o gestor pode avaliar em
cada momento o património da empresa, bem
como tomar opções de investimento ou desinvestimento devidamente consolidadas e apoiadas
em poderosas calculadoras financeiras.
A área dos Activos é dotada com as características necessárias que permitem às empresas realizar as operações contabilísticas sobre os activos
de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) e de acordo com a Directriz Contabilística 16 (DC16) portuguesa.
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IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO
Descrição do activo (tipo imobilizado, tipo de
bem, foto do bem, etc.).
Valores e parâmetros de amortização e maisvalias reinvestidas.
Elementos de gestão, financiamento e seguros.
Centros de custo, funções e cadastro de localização.
REAVALIAÇÕES/REVALORIZAÇÃO/PERDAS
POR IMPARIDADE
O processamento efectivo de reavaliações legais
ou ainda a sua simulação podem ser efectuados
segundo múltiplos critérios.
Cálculo de reavaliações segundo o princípio do
Valor Corrente de Mercado e pelo princípio do
Custo de Reposição Depreciado.
Suporte documental a processos de perdas por
imparidade e à sua reversão posterior.
Mapas fiscais de Reavaliação.
CENTROS DE CUSTO
Afectação diária (por hora) de um determinado
bem a um ou mais Centros de Custo, afectação
fixa a um ou mais centros de custo.
Possibilidade de reflectir amortizações e reavaliações na contabilidade segundo a afectação mensal por centros de custo.
CONSULTAS, ESTATÍSTICAS
E MAPAS DE GESTÃO
Balancete contabilístico e por Centros de Custo.
Extractos (Aquisições, Amortizações, Reavaliações, Seguros, etc.).
Investimento/Desinvestimento, Recomendação e
Investimento.
Mais-Valias Reinvestidas, Avaliação Patrimonial.
Reavaliações, Acréscimos/Diferimentos de juros.
Benefícios Fiscais, Variação de Taxas, Apólices de
Seguros.
Estatísticas.
Alertas.

A eleição das PME exigentes

DEPRECIAÇÕES
Podem ser efectuadas simulações de amortizações ou amortizações efectivas segundo múltiplos critérios (incluindo por exercício).
O processamento pode ser duodecimal ou anual
com possibilidade de integração na contabilidade
segundo o mesmo critério.
Emissão de todos os mapas fiscais de amortizações.
AQUISIÇÕES, ALIENAÇÕES E ABATES
Opções específicas para registo dos documentos
de suporte ao abate ou à alienação de bens.
Na mesma operação é possível abater ou alienar
múltiplos bens e/ou respectivos componentes.
Integração do processo de compra e venda com
as áreas de Compras e Vendas e da Contabilidade
do ERP.
DESRECONHECIMENTO E RECLASSIFICAÇÃO
DO ACTIVO
O desreconhecimento permite a transição para as
novas normas, já que há gamas de activos que
não reconhecidos pelo SNC
A operação de reclassificação do activo permite
cadastrar o momento em que o activo muda de
tipo de investimento (e conta associada). Desta
forma podemos registar o momento em que o
activo passa de investimento em curso para
activo corpóreo, ou quando transita de activo corpóreo para activo detido para venda (operação
descontinuada).
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Afectação de bens a funções e respectiva integração com a informação contabilística.
Bens afectos a subsídios.
Gestão de mais-valias Reinvestidas.
Controlo Patrimonial.
Emissão de Etiquetas.
Lançamento de impostos diferidos na contabilidade.
Utilitário para criar/apagar planos de depreciação.

BUSINESS
INTELLIGENCE
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A MELHOR
INFORMAÇÃO
DE APOIO À DECISÃO
Actualmente, os sistemas de ERP não podem ser
concebidos e implementados sem uma forte ligação aos sistemas de Business Intelligence (BI), na
medida em que são eles que permitem às organizações potenciar ao máximo a utilização dos ERP.
Com efeito, os responsáveis das organizações,
aos mais diversos níveis, necessitam cada vez
mais, em tempo real, não apenas da informação
para a gestão corrente, mas também da informação para a decisão, ou seja, a informação tratada
e agregada de modo a produzir os indicadores
que suportam as decisões.
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Assim, de forma abreviada, podemos descrever o
significado de BI da seguinte forma: “os mecanismos que fazem chegar a informação certa, às pessoas certas e na hora certa”.
Nas nossas empresas, temos hoje uma enorme
quantidade de dados, distribuídos por diversos
módulos de ERP, CRM, Portais Corporativos, etc.
Mas “Muitos Dados” não é necessariamente sinónimo de “Informação Útil”, sintoma que normalmente designamos por Analysis Gap.
Com a disponibilização do PRIMAVERA BI, em parceria com a Hyperion, pretendeu-se resolver este
problema, transformando dados dispersos dos sistemas transaccionais, em Informação de Gestão
com formatos de fácil leitura, de forma a sustentar e agilizar os processos de tomada de decisão,
nos vários níveis hierárquicos da organização.

A eleição das PME exigentes

O PRIMAVERA BI destina-se a todos os utilizadores da solução PRIMAVERA que necessitam de
informação de negócio no seu dia-a-dia para
tomarem decisões. E isto com a rapidez e níveis
qualidade que a economia global e competitiva
dos nossos dias nos exigem. Os directores de Marketing e Vendas necessitam das Vendas e Desvios
do Orçamento por segmento – produto, família,
zona, cliente, vendedor, etc.; os directores de
Recursos Humanos necessitam dos índices de
assiduidade, trabalho extra, custos com pessoal,
horas de formação, avaliações de desempenho,
etc.; os directores Financeiros de informação bancária, créditos vencidos, previsões de tesouraria;
enquanto que a Administração necessita de “Tableaux de Bord” ou “Balanced Scorecard” com
indicadores de Gestão, que sintetizam a performance da empresa, e potenciam a tomada de
acções correctivas. E, tal como estes, podemos
encontrar dezenas de outros exemplos.

ENTERPRISE PORTALS

DIGITALIZAÇÃO
E DESMATERIALIZAÇÃO
DE PROCESSOS
O PRIMAVERA Enterprise Portals reúne, numa só
plataforma, um conjunto de funcionalidades capazes de imprimir um novo dinamismo à sua organização. A implementação de novos processos
suportados pela Internet, que substituem os modelos tradicionais de negócio, reflectir-se-á desde
logo na optimização de recursos humanos e materiais e na qualidade dos serviços prestados aos clientes, fornecedores e colaboradores, assim como
na imagem de modernidade transmitida para o
exterior.
O PRIMAVERA Enterprise Portals irá conferir uma
nova mobilidade ao seu negócio ao permitir um
acesso global à sua organização, sem barreiras
físicas nem temporais. Agora, o seu colaborador
ou cliente poderá consultar a sua informação de
negócio em qualquer ponto do mundo e à hora
que desejar.
O PRIMAVERA Enterprise Portals permite um
retorno imediato do investimento, nomeada-
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mente através da digitalização da informação,
reduzindo significativamente os custos da informação prestada a clientes através de correio.
Com o PRIMAVERA Enterprise Portals esta informação passa a ser disponibilizada através da
Internet, num formato de acesso simples e menos
dispendioso, terminando com os sucessivos contactos telefónicos, por correio ou por fax.
A uniformização de processos e o fortalecimento
das relações empresariais e interpessoais constitui outra vantagem directa da adopção desta solução. Através do PRIMAVERA Enterprise Portals
poderá implementar um conjunto de Portais Corporativos e disponibilizar aos seus colaboradores
um conjunto infindável de conteúdos e funcionalidades.
SITE ADMINISTRATOR
O Site Administrator é uma aplicação Windows
com a qual é possível:
Gerir as permissões de acesso à informação disponibilizada nos portais e definir as características
da organização (comunidades, organizações, utilizadores, etc.).
Construir e gerir portais, colocando à disposição
dos utilizadores um conjunto de templates, que
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permitem a adaptação dos portais de acordo
com a identidade visual de cada organização.
TECNOLOGIA
O PRIMAVERA Enterprise Portals está assente
numa Plataforma 100% web, garantindo assim
que o acesso pelo Cliente é transparente. Como
plataforma abrangente e extensível, o PRIMAVERA
Enterprise Portals permite criar novos componentes desenvolvidos à medida das suas necessidades. Estes componentes podem ser concebidos
por qualquer pessoa ou entidade desde que possua conhecimentos técnicos de programação.
GESTÃO DE CONTEÚDOS
Este módulo disponibiliza um conjunto de ferramentas de gestão de Mensagens, Sondagens,
Press-releases, Banners, FAQ’s, Downloads, Pedidos Internos e Fóruns, conferindo um maior dinamismo aos portais.
Com os componentes de Aprovações poderá, por
exemplo, implementar um componente de Workflow Interdepartamental que permitirá optimizar a
resposta a problemas técnicos e logísticos, através da integração de um sistema de pedidos
internos, em que os colaboradores de uma orga-

nização podem solicitar a intervenção de colegas
de outros departamentos na solução de todo o
tipo de questões, poupando tempo e recursos.
CATÁLOGO DE PRODUTOS
Os novos componentes que compõem esta
área permitem criar um catálogo de produtos
on-line, onde é possível gerir Destaques (Mega,
Super, Normal), Carrinho de Compras, Top de
Vendas, Consulta de Encomendas entre outras
operações.
O Catálogo de produtos do Enterprise Portals tem
a grande vantagem de estar intrinsecamente
ligado à informação que se encontra no ERP. Esta
ligação traduz-se na colocação imediata da Encomenda no módulo de Vendas do ERP, com
suporte de workflow ainda nos Entreprise Portals.
O Catálogo pode ser disponibilizado para portais
autenticados e portais anónimos.
INTEGRAÇÃO COM O ERP PRIMAVERA
Os módulos aplicacionais destinam-se essencialmente às organizações que utilizam o
ERP PRIMAVERA uma vez que disponibiliza
um conjunto de aplicações/componentes rela-
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cionadas com as soluções PRIMAVERA que
permitem a integração com algumas áreas
do ERP, nomeadamente a área Comercial, de
Recursos Humanos ou Business Intelligence.
A integração com a Logística e Tesouraria permite
aceder a:
Vendas
Dados do Vendedor.
Consulta de Documentos de Venda.
Gestão de Encomendas.
Comissões.
Estatísticas de Vendas.
Dados do Cliente.
Pagamentos e Recebimentos
Extracto.
Pendentes.
Inventário
Consulta de Stocks.
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A integração com a área de Recursos Humanos
PRIMAVERA permite:
Consultar extractos de vencimento e emitir recibos.
Emitir a Declaração de Rendimentos.
Consultar e alterar os dados constantes da sua
ficha pessoal.
Efectuar ou consultar a marcação de férias.
Consultar o mapa de férias global da sua unidade
de negócio.
Saber “quem é quem” na empresa.
Visualizar um organograma da empresa.
As alterações de dados poderão estar sujeitas a
regras de aprovação previamente definidas pelo
utilizador.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Multi-idioma.
Multi-portal.
Multi-dispositivo.
Multi-módulos.
Multi-comunidades.

CONTINUITY AGREEMENT

GARANTA
A EVOLUÇÃO
DO SEU SISTEMA
DE GESTÃO

Nos dias de hoje, um sistema de gestão desactualizado e obsoleto é causador de perdas de produtividade, perdas de clientes e consequentemente perdas de lucros e de oportunidades de
negócio.
Uma empresa competitiva, que pretenda manterse no mercado e fazer frente à sua concorrência,
não pode manter-se afastada das últimas novidades tecnológicas. Por outro lado, e dado o permanente lançamento de novos upgrades, tornase difícil acompanhar o ritmo evolutivo das soluções de gestão.
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Nesse sentido, a PRIMAVERA disponibiliza um serviço de actualização contínua de software, o Continuity Agreement, que permite às empresas utilizadoras, por um custo esperado e substancialmente inferior ao dos pontuais e imprevisíveis
upgrades, terem acesso permanente às últimas
versões do software PRIMAVERA.
O Continuity Agreement facilita a previsão dos custos a ter com software, independentemente do
número de actualizações que forem disponibilizadas, sejam elas fruto das alterações fiscais e legais
promovidas pelo Estado ou da eventual introdução
de funcionalidades solicitadas pelos utilizadores.

Com o Continuity Agreement, a sua empresa não
terá investimentos imprevistos, porque tem sempre direito a todas as actualizações disponibilizadas pela PRIMAVERA.
No âmbito do Continuity Agreement, os utilizadores PRIMAVERA têm acesso:

,Às Continuity Versions, periódicas, enviadas
pela PRIMAVERA directamente aos utilizadores aderentes a este regime.
,Um vasto leque de vantagens, descontos em
produtos e em formação, bem como acesso
privilegiado a eventos organizados pela
PRIMAVERA.
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Assim, imagine uma empresa que:

,Vê o volume de problemas com o seu sistema de informação diminuir drasticamente
porque passa a utilizar versões sempre actualizadas.
,Reduz os custos com a Assistência Técnica,
quando esta é escusadamente motivada por
versões desactualizadas.
,Usufrui sempre em primeiro lugar das últimas
novidades tecnológicas disponibilizadas pela
PRIMAVERA.
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Tudo isto, por um valor muito inferior ao de um
upgrade. O valor diário que a sua empresa terá
que investir para passar a receber um vasto leque
de atenções e privilégios por parte da PRIMAVERA
é insignificante. O Continuity Agreement é a
garantia de que a sua organização está sempre
na linha da frente das novas tecnologias.

PARCEIROS PRIMAVERA

A GARANTIA
DE UM SERVIÇO
DE EXCELÊNCIA
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A PRIMAVERA tem procurado, desde sempre,
acompanhar a evolução natural do mercado
incentivando os empresários e decisores em
geral a aderirem aos novos modelos de trabalho,
suportados por soluções tecnologicamente avançadas, que permitam uma optimização da gestão
empresarial.
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Nesse sentido, a PRIMAVERA disponibiliza uma
ampla oferta de soluções para o Sector Privado e
Administração Pública, que permitem colocar a
inovação ao serviço da competitividade. Aliando
um serviço de excelência às necessidades de
cada negócio e cobrindo toda a cadeia de valor,
as soluções PRIMAVERA permitem a cada
empresa adoptar as melhores práticas de gestão, assentes em mecanismos organizacionais
altamente produtivos e dinâmicos.

A oferta da PRIMAVERA assenta em dois produtos, PROFESSIONAL e EXECUTIVE, que se caracterizam pelo enorme potencial tecnológico,
nomeadamente ao nível da extensibilidade, permitindo que as soluções se adaptem às necessidades específicas das empresas recorrendo a
ferramentas que fazem parte das próprias aplicações. Dois produtos para dois mundos com exigências distintas, e que diferem entre si pela
abrangência de serviços disponíveis e o grau de
profundidade das soluções.
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E porque uma solução de gestão de topo
depende de um serviço de implementação e
acompanhamento de excelência, a PRIMAVERA
assenta o seu modelo de negócio numa rede de
Parceiros devidamente certificados, e que
garantem todo o apoio necessário à correcta
implementação e utilização das soluções
PRIMAVERA.
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O estatuto de Parceiro PRIMAVERA é atribuído
apenas a empresas que cumpram os mais elevados requisitos impostos pela PRIMAVERA, o que
lhe garante estar perante uma empresa preparada para dar resposta, quer no número de recursos qualificados, quer na qualidade técnica dos
mesmos, às necessidades mais exigentes de
implementação e manutenção do seu sistema de
gestão.

30

PRIMAVERA PROFESSIONAL

31

A eleição das PME exigentes

PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS
Lisboa

Braga
Edifício Olympus II
Rua Cidade do Porto, 79
4709-003 Braga
Portugal

T. +351 253 309 900
F. +351 253 309 909

Edifício Miraflores Premium
Alameda Fernão Lopes, 16 - 13º
1495-136 Algés
Portugal

T. +351 214 123 710
F. +351 214 123 719

www.primaverabss.com

