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MOD Clientes e documentos de Vendas 

 

 - Ficha de clientes, ficha de artigos, documentos de venda (Fatura Simplificada, Fatura/Recibo, Notas de Crédito, 

Notas de débito), mapas de vendas e IVA, mapa de IVA por artigo, diário de movimentos, análise vendas cliente/artigo, 

análise vendas artigo/cliente, analise ABC de vendas por artigo, últimos preços praticados, vendas por cliente, vendas 

por vendedor, vendas acumulados por cliente, Movimentação de artigos em unidades, áreas, metros quadrados, Metros 

Lineares, caixas, análise de artigos “faça você mesmo”, tabela de Preços artigo/cliente, tabela de preços, gráfico anual 

de vendas, gestão de contactos de clientes, tabela de descontos de clientes, exportação SAF-T (portaria 274/2013). 

  Nota: o módulo base não contempla Faturas (só com o módulo MCC) 

MDT - Documentos de Transporte 

 - Emissão de guias de transporte, guias de remessa, guias de ativos, geração de documentos de vendas com 

base nos documentos de transporte e Webservice de documentos de Transporte para certificação dos documentos de 

transporte. 

 

MCCC – Gestão de Contas Correntes de Clientes 

 - Emissão de Faturas, contas correntes de clientes, emissão de recibos definitivos e provisórios, análise de 

recebimentos efectuados entre períodos, extractos de contas correntes, resumo de extractos de conta corrente, 

extratos de conta corrente tipo carta, emissão de avisos de cobrança, movimentos por tipo de documento, análise de 

movimentos por tipo de pagamento, saldos acumulados por cliente, antiguidade de saldos vencidos, balancetes de 

clientes, vendas acumuladas por cliente (mapa recapitulativo), controlo de plafons e limites de crédito, imposto de selo, 

retenção de IRS e IRC, validação da recepção de Notas de Crédito. 

 

MENCC – Gestão de Encomendas de Clientes 

 - Recolha de encomendas de clientes, faturação de encomendas pendentes, análise de encomendas pendentes 

vs Stocks (necessita do modulo de fornecedores e documentos/stocks), gestão de números de serie. 

 

MFOR – Gestão de Fornecedores e documentos de compra 

 - Recolha de documentos de fornecedores, mapa de compras e IVA, análise de compras artigo/fornecedor, 

análise de compras fornecedor/artigo, emissão de guias de devolução e notas de devolução (necessita do modulo de 

documentos de transporte), compras por fornecedor, conversão de guias de fornecedor em fatura de fornecedor, mapa 

de rentabilidade das vendas, tabela de equivalências de artigos, tabela de preços Fornecedor/Artigo, análise de 

fornecedores faça você mesmo, gráfico anual de compras, analise comparativo de compras e vendas, validação de 

documentos recepcionados. 

 



    

Copyright © prolider, 1996-2016 

prolider software 

 

MCCF – Gestão de Contas correntes de Fornecedores 

 - Contas correntes de fornecedores, emissão de avisos de lançamento (pagamentos a fornecedores), análise de 

pagamentos efectuados entre períodos, resumo de extractos de fornecedores, emissão de extractos de fornecedores, 

saldos acumulados por fornecedores, movimento acumulado por Fornecedor (contas correntes), análise de movimentos 

por tipo de documento, antiguidade de saldos vencidos, balancete de fornecedores, gráfico anual de compras. 

 

MENCF – Gestão de Encomendas a Fornecedores 

 - Recolha de encomendas a fornecedores, recolha de documentos de fornecedores com base nas encomendas, 

análise de encomendas do dia. 

 

MSTK – Gestão de Stocks e inventários 

 - Movimento de stocks, inventário parametrizado de Stocks, inventário simples de Stocks, inventário por classes, 

inventário para contagem, lançamento de inventário, recolha de movimentos de stocks, controlo de stock mínimo, 

controlo de ponto de encomenda, emissão de etiquetas de códigos de barra, gestão de impressão de etiquetas por 

artigo em quantidade, impressão de etiquetas por entrada (necessita do modulo de Fornecedores e documentos), 

etiquetas de clientes, impressão de envelopes, emissão de cartas de aniversário. 

 

MARM – Gestão de Armazéns e Transferências 

 - Guias de Transferência entre armazéns, inventário por armazéns, análise de transferência efectuadas por 

artigo, análise de transferência de armazéns por documento, ficha de armazéns, inventário individualizado por armazém 

e global. 

Nota: Necessita do módulo de documentos de transporte e Stocks 

 

MBAN - Bancos e Caixa 

 - Recolha de movimentos bancários, consulta de movimentos bancários, ficha de bancos e contas bancárias, 

criação e emissão de folha de depósito, transferência entre contas, integração de pagamentos e recebimentos nos 

movimentos bancários (necessita dos módulos de contas correntes de clientes e fornecedores), conferência de 

movimentos bancários versus extratos bancários, análise financeira com selecção de contas/bancos, recolha de contas 

de imputação, análise de movimentos por contas de imputação. 
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MLOT – Gestão de Lotes e validades 

 - Gestão de stocks por lotes e validades, análise de stock por lotes, inventário detalhado por lote, documentos 

de venda com descriminação de lotes, extratos de artigos por lotes, inventário para contagem por lotes. 

Nota: necessita do módulo de Stocks e inventários 

 

MOFI – Gestão de Oficinas e Reparações 

 - Ficha de viaturas, ficha de serviços, integração de serviços efectuados em documentos, análise de serviço 

pendente histórico de reparações e intervenções efectuadas por viatura, emissão e envio de avisos de inspecções, 

analise de histórico de movimentos efectuados por entidade. 

 

MVEN – Gestão de Vendedores e Comissionistas 

 - Ficha de vendedores, análise de vendas por vendedor, análise de comissões com base nos documentos, 

processamento de comissões com base nos recebimentos, possibilidade de calculo de comissões por artigo, vendedor, 

analise gráfica de vendas por vendedor, análise de comissões liquidadas, processamento de comissões. 

 

MPOS - POS – FrontOffice - Auto Vendas 

 - Movimentos em modo touch, emissão de documentos em formato talão ou A4, emissão de documentos com 

base em guias globais, controlo de movimentos de caixa, análise de movimentos por operador, abertura/fecho de caixa, 

gestão de talões de desconto, sincronização de dados com servidor central para sistemas em off-line (necessita do 

módulo de sincronização). 

 

MCT – Gestão de Cores e tamanhos 

 - Criação automática de artigos por cores e tamanhos, recolha de documentos de venda por grelha (cores e 

tamanho), recolha de compras em grelha (necessita do modulo de fornecedores), inventário de stocks por cores e 

tamanho (necessita do modulo de stocks), encomendas de artigos por cores e tamanhos (necessita do modulo de 

encomendas), composições de artigos. 

MGSA – Gestão de sócios e alunos 

 - Lançamento de letras de clientes e de letras fornecedores, reformas de letras de clientes e fornecedores, 

emissão de recibos de reformas de letras, conta corrente de letras de clientes e de fornecedores. 
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Nota: necessita do módulo de contas correntes de clientes e fornecedores 

 

 

MSINC - Sincronização de dados (auto vendas) 

 - Módulo de sincronização de dados entre equipamentos que funcionam em modo off-line, nomeadamente, 

pontos de venda, sistema de auto venda, etc. 

 

MSNC - Integração na Contabilidade 

 - Módulo de classificação de documentos de clientes, recebimentos e pagamentos com exportação dos dados 

para o ProConta-SNC. 

 

MWEB - WEBSERVICE de Documentos de Venda 

 - Sistema de comunicação de documentos emitidos (documentos oficiais de vendas) directamente à AT sem 

necessidade de envio do SAF-T. 

 

MAVE – Gestão de Avenças e Contratos 

 - Recolha de avenças ou contratos com classificação da periodicidade dos mesmos, identificação dos contratos 

existentes, processamento automático dos documentos com base nos contratos existentes para o período, análise de 

avenças ou contratos existentes. 

 

 


