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O ProConta SNC é uma aplicação vocacionada para área de contabilidade Geral, 

Orçamental e Analítica. A sua estrutura simplificada permite ao utilizador adaptar-se 
facilmente às funcionalidades da aplicação. A variedade de análises, mapas e listagens de 
apoio à contabilidade, facilita em muito o trabalho do utilizador. 

 
 

Características Principais da Aplicação 
Facilidade de utilização. 
Menus intuitivos. 
Possibilidade de monoposto e multi-posto. 
Facilidade de utilização da aplicação com rato ou teclado. 
Tratamento em simultâneo de toda a contabilidade geral, analítica e de custos. 
Pesquisa de contas do Plano (por ordem numérica ou alfabética), com a diferenciação das contas lançáveis 
e não lançáveis. 
Imputação das contas do plano geral no plano analítico. 
Possibilita a análise dos desvios mensais ou anuais, comparativamente ao orçamentado. 
Possibilita a visualização, impressão e exportação para Excel dos balancetes sintéticos, analíticos, saldos 
mensais, de escrituração, podendo o utilizador optar por omitir as contas de terceiros. 
Diário de Operações e diário sistemático. 
Detecção automática de documentos incoerentes (datas, contas, valores) 
Mapas de Centro de Custo por naturezas. 
Extractos de contas detalhados ou resumidos com gráficos. 
Tratamento automático dos Mapas Recapitulativos.  
Mapas recapitulativos de Clientes e Fornecedores. 
Exportação de Mapas directamente para o Excel.  
Tratamentos automáticos dos mapas de IVA, mensais ou trimestrais. 
Permite ter vários meses em aberto com emissão de mapas provisórios. 
Possibilidade de simulação do fecho do ano a qualquer momento.  
Encerramento e reabertura do ano automaticamente, podendo iniciar o tratamento do novo ano sem que o 
anterior esteja definitivamente encerrado. 
Elaboração automática do balanço e demonstração de resultados.  
Pré-visualização das impressões. 
Impressão de qualquer listagem ou mapa em PDF para envio por e-mail. 
Mapa de fluxo de Caixa. 
SAFT-PT Sistema de exportação de dados  
Classificação automática de documentos de venda, e criação de entidades através do ficheiro SAF-T 
(*) Importação e classificação de documentos de compra/outras despesas automática, através do E-Fatura 
(*) Envio automático de emails à empresa de documentos em falta (após conferência com o E-Fatura) 

  
 (*) – Disponível através de subscrição  

 
 
Licenciamento 
 A licença é emitida pela prolider©, e permite o funcionamento da aplicação em monoposto 
 

Requisitos mínimos do sistema 
 2 Gbytes de memória RAM, 1 Gbyte de espaço disponível em disco, Windows XP ou superior. 
 


