
O gestor de dados pessoais 
que vai querer integrar no seu 
software de gestão

RGPD NO ARTSOFT
O Gestor de Dados Pessoais 
do ARTSOFT é um módulo 
imprescindível para empresas 
que tenham como público 
alvo o consumidor final.

Desenvolvido por uma equipa  
com formação em Direito, 
Marketing, Recursos 
Humanos, ISO 9001, 
Administração e Área 
financeira, este módulo é uma 
das respostas mais seguras 
às necessidades das PMEs no 
que respeita à gestão e 
proteção de dados pessoais. 

Para saber mais, informe-se 
junto da ARTSOFT ou de um 
revendedor credenciado. CONTROLO DE DADOS

PORTAL ONLINE
DADOSPESSOAIS.ARTSOFT.PT

PERMISSÕES E
ACESSOS PROTEGIDOS

A faturação à distância de 
um clique

FATURAÇÃO ONLINE
Sendo a faturação o motor 
das empresas, a ARTSOFT 
implementou uma solução 
que garante a possibilidade 
de o fazer em qualquer lado e 
a qualquer hora, à distância 
de um clique.

Desenvolvida para todas as 
organizações que pretendem 
facilitar o acesso à faturação 
aos seus colaboradores, 
apenas um ARTSOFT garante 
essa vantagem.

Para saber mais, informe-se 
junto da ARTSOFT ou de um 
revendedor credenciado.

MULTI-DISPOSITIVOS

ACESSO

CRESCIMENTO
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MÓDULO
FATURAÇÃO 
ONLINE

Alteração e consulta de 
informação de terceiros
Faça a gestão dos seus clientes e 
dos seus pagamentos através do 
acesso à conta corrente dos 
mesmos. Adicione as 
coordenadas de GPS à morada 
dos seus clientes e torne-se mais 
próximo dos mesmos, sempre que 
precisar de os visitar.

Os dados dos seus clientes 
vistos só por si
Apesar do acesso à Faturação 
Online por múltiplos utilizadores, 
os dados de faturação são 
visíveis apenas para o próprio 
utilizador. 

Um ARTSOFT para muitas 
faturações online
Com acesso a apenas um 
ARTSOFT na empresa, a 
arquitetura multi-tenant 
(multi-cliente) torna a solução 
menos dispendiosa, ao mesmo 
tempo que fomenta o aumento 
da produtividade dos seus 
colaboradores.

porquê adquirir
a Faturação 
Online do 
ARTSOFT?

Conta corrente de terceiro e coordenadas GPS.

Atualize a informação dos artigos em 
qualquer lugar
A sincronização com o ARTSOFT em 
tempo real possibilita a visualização 
de quaisquer alterações feitas ao 
artigo. A atribuição de preços de 
venda e a aplicação de descontos 
associada a determinado período 
torna-se possível com esta solução.

Faça a gestão dos documentos de 
cada cliente
Além da criação de documentos de 
entrada, vendas e encomendas, a 
clientes ou fornecedor, a solução 
Faturação Online possibilita a sua 
visualização, descarregamento e 
impressão, esta última através do 
Google Cloud Print. 

Artigo em promoção.

A mobilidade
também na 
faturação 
da empresa.

Pré-visualização e impressão de fatura.

Centralize a contabilidade 
dos seus clientes

Pelo fator multi-dispositivo, 
esta solução  ARTSOFT 
torna-se a ideal para gabinetes 
de contabillidade, dado que 
pode fazer a contabilidade dos 
mesmos, centralizando-a num 
só sítio.

Regularize documentos de 
forma rápida

Tem recibos por emitir e não 
quer percorrer os documentos 
um a um? Com a Faturação 
Online, aceda a todos os 
documentos referentes ao 
cliente pretendido e emita os 
respetivos recibos com um 
simples clique.
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artsoft@artsoft.pt
www.artsoft.pt

T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39

Somos uma empresa especializada no 
desenvolvimento e comercialização de soluções 
tecnológicas de apoio à gestão empresarial. Há 
mais de 30 anos, focamo-nos em desenvolver 
soluções adaptáveis às necessidades específicas 
dos nossos Clientes.

A nossa experiência sustenta o nosso trabalho e 
orienta-nos para proporcionar soluções economicamente 
vantajosas, com rápido retorno do investimento (ROI) e 
um dos mais baixos custos de manutenção do mercado 
(TCO).  A nossa missão é cada dia trabalhar para energizar 
o negócio dos nossos clientes.  

REDUÇÃO DE CUSTOS

MAIS FUNÇÕES
PERSONALIZADAS PARA SI.

Além das várias ferramentas que 
fazem parte da solução, a nossa 
equipa de desenvolvimento está 
disponível para implementações 
personalizadas que identifique 
como necessárias. 
Peça-nos informações.

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO.

Conheça na íntegra todas as funções 
que integrámos neste módulo de 
Faturação Online. 
Mostramos-lhe exemplos das suas 
funcionalidades e de como pode tirar 
partido do ARTSOFT para gerir a 
faturação da sua empresa.

VÁRIOS MÓDULOS NUM SÓ.

Complemente esta solução 
com os módulos de 
Contabilidade e Gestão 
Comercial e alcance os seus 
objetivos de faturação com 
facilidade. 

AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE

INFORMAÇÃO 
SEGURA


