
Compatível com outras
gamas ARTSOFT

O AS GEST é um software Powered by 
ARTSOFT. Esta característica torna-o 
numa solução na qual o upgrade para 
as restantes gamas de produto ARTSOFT 
é extremamente simples, com uma 
base de dados totalmente compatível 
entre gamas, podendo sempre optar 
pelo produto que melhor serve as 
necessidades da sua empresa. 
A sua empresa cresce e o seu software 
cresce consigo.
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O Software de Gestão AS GEST é 
uma solução de Faturação com um 
interface intuitivo e de fácil 
utilização, onde através de simples 
cliques se consegue introduzir 
dados, editar e consultar toda a 
informação necessária para uma 
boa gestão.

Com o AS GEST pode aceder 
facilmente a um vasto leque de 
relatórios e análises que lhe 
proporcionam uma visão global dos 
principais indicadores do seu 
negócio.

Toda esta informação está 
disponível para seu acesso em 
tempo real.

Gestão de Clientes
- Registo e alteração de clientes;
- Consulta de fichas de clientes com diversos critérios de busca;
- Associação de vendedores a clientes;
- Diferentes prazos de pagamento e modos de expedição; 
- Definição de descontos por cliente;
- Criação de conta corrente de cliente;
- Consulta de listagens de documentos de venda por cliente;
- Gestão de encomendas de clientes.

Gestão de Fornecedores
- Registo e alteração de fornecedores;
- Consulta de fichas de fornecedores com vários critérios de pesquisa;
- Diferentes prazos de pagamento e modos de expedição;
- Definição do espaço fiscal em que o fornecedor opera;
- Consulta de acumulado de compras;
- Contas correntes de fornecedores;
- Criação e consulta de documentos de compras a fornecedores.

 
Gestão de Artigos e Stocks
- Registo e alteração de fichas de artigos;
- Controlo de stock de artigos;
- Cálculo automático do lucro obtido por artigo e preço médio de custo;
- Especificação de taxas de IVA por artigo;
- Definição de diferentes preços de venda para cada artigo (preço de    
  venda, preço de revenda, preço de reposição, etc.);
- Definição de promoções com data de início e de fim;
- Associação de imagens a artigos;
- Acertos de inventariação.

Potencie mais
o seu negócio

Registo de Documentos
- Documentos de vendas: faturas, faturas-recibo, guias de remessa, guias 
  de transporte, notas de crédito, notas de débito e acerto de stock;
- Encomendas de clientes, propostas e faturas proforma;
- Inclui QR Code, obrigatório desde 2022.

 
Gestão de Pagamentos e Recebimentos

- Consulta de documentos de contas correntes de clientes e fornecedores;
- Registo de documentos em conta corrente;
- Regularização de documentos pendentes;
- Impressão de documentos.

Relatórios e Análises
- Inventário (com PMCP ou UPC);
- Listagens de clientes, fornecedores e documentos;
- Extrato de movimentos de artigos, de vendas a clientes e compras
  a fornecedores;
- Top de vendas mensal, anual, top lucro mensal, anual, evolução de      
  vendas global e por vendedores;
- Clientes: top acumulado de vendas e responsabilidade;
- Fornecedores: top acumulado de compras;
- Diversos tipos de gráficos com opções de configuração e impressão.

 
Outras Características
- Exportação do ficheiro SAF-T PT;
- Envio de ficheiro para a AT em caso de transporte de mercadorias;
- Pesquisas rápidas de informação;
- Configuração de tabelas de IVA com data de entrada em vigor;
- Leitura de QR Code nos documentos comerciais e também
  a inclusão do ATCUD;
- Software certificado pela AT com o N.º 1641.


