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Para negócios que vão crescerStarterPlus

Uma característica comum às empresas de e produtivas em áreas como a gestão de stocks 
pequena dimensão é a sua ambição e a sua O Starter Plus assenta numa plataforma e de armazéns, tratamento de preços e de 
energia para crescer. A PRIMAVERA, no âmbito tecnológica caracterizada pela existência de custos, gestão das ecotaxas e cores, assim 
da sua oferta para estas empresas, tem vindo a inúmeros mecanismos  facilitadores da utilização como a aposta na flexibilização crescente dos 
disponibilizar o produto Starter, uma ferramenta que se traduzem num elevado acréscimo de fluxos documentais e logísticos suportados 
que, embora com algumas fronteiras, permite já produtividade. fazem da área Logística do Starter Plus o 
que os negócios mais pequenos tenham  Através do Navegador, que consiste numa barra produto ideal para organizar o sector da 
contacto com aquilo que mais tarde será o seu de atalhos, é possível configurar acessos rápidos logística das empresas.
ERP. para as opções mais utilizadas dentro de cada 

aplicação, chamar programas externos, associar A Logística integra ainda o módulo de POS, 
No entanto e como, cada vez mais, no mundo links de acesso a sites, documentos, folhas de destinado a empresas com vendas ao balcão, 
competitivo em que se movimentam, os cálculo, etc. Desta forma, o utilizador poderá preparado para funcionar de forma autónoma, 
empreendedores sentem necessidade em tornar a sua área de trabalho mais rentável. em redes locais e em organizações com 
antecipar necessidades futuras, dotando os seus múltiplas filiais.
negócios de ferramentas que possam, Por outro lado, o utilizador pode criar as suas 
posteriormente, ser enriquecidas, a PRIMAVERA próprias listas. Os dados de diversas tabelas A grande flexibilidade com que se definem e se 
disponibiliza o Starter Plus, um produto que podem ser agrupados, filtrados, associados, de utilizam os documentos e tabelas de apoio 
complementa o já existente produto Starter. forma totalmente dinâmica. Para além de permite implementar o circuito documental 

poderem ser incluídos novos campos calculados, adequado às necessidades das empresas, 
O PRIMAVERA Starter Plus destina-se, também é possível realçar os dados de acordo evitando a introdução repetitiva da informação 
especificamente às empresas de pequena com diversos critérios, utilizando cores ou em múltiplas fases do seu tratamento.
dimensão que ambicionam crescer a curto formatações diferentes. Estas listas permitem 
prazo, transitando, nessa altura, para uma ainda a exportação de dados para diversos Compras e Vendas
solução mais completa e adaptada à extensão formatos como o Excel, Word, Html, Xml, ou ainda ?A utilização de regras de descontos/preços por 
do negócio. Para além de novas funcionalidades, proceder a mail merge, impressão, entre outros. escalões em quantidades ou valores, sempre 
inexistentes na vertente Starter, este novo associados a intervalos de datas definidos pelo 
produto apresenta-se como uma solução chave A funcionalidade de Drill-down permite navegar utilizador, permitem uma gestão eficiente das 
na mão uma vez que, para além das facilmente entre janelas relacionadas, partindo listas de preços da empresa.
funcionalidades inclui, logo à partida, o acesso a dos próprios campos das interfaces, torna-se ?Tratamento de IVA aprofundado com 
dois incidentes de Emergency Support   do muito mais rápido o acesso à informação e às tratamento de IVA não dedutível e locais de 
Support Center da PRIMAVERA, uma mais valia capacidades de exploração associadas. operação.
importantíssima e que permite, à empresas, uma ?Inversão do Sujeito Passivo do IVA, para os 
maior autonomia e tranquilidade ao nível da Por último, os produtos Starter permitem a casos em que compete ao adquirente cumprir 
utilização do produto. escolha de três idiomas pré-definidos: Português, todas as obrigações decorrentes da sujeição a 

Castelhano e Inglês. imposto das prestações de serviços, incluindo 
a de liquidação e entrega do imposto (IVA).

?Tratamento de câmbios avançado em todos 
Concebida numa lógica de elevada flexibilidade, os módulos.
a área de Logística estende-se até às 

?Moradas alternativas.
necessidades específicas de empresas dos mais 

?Tratamento de adiantamentos e sua ligação à variados sectores de actividade. O tratamento 
conta corrente do cliente e fornecedor.de todo o circuito comercial das empresas é 
?Tratamento de Encargos nas compras, com assegurado por áreas que se interligam entre si 

imputação de custos adicionais ao stock de forma harmoniosa.
movimentado.A procura de soluções cada vez mais avançadas 

Plataforma tecnológica 

Logística

permitem a redução efectiva de custos, ? ?Tratamento de dimensões (cores/tamanhos) 
potenciando a melhoria e constante com a possibilidade de usar até 3 níveis. ?Tratamento de idiomas.
actualização da informação financeira, e 

?Vários códigos de barra por artigo, tratamento ?Preços diferentes por Cor/Tamanho, com evitando a introdução duplicada de dados.
de códigos de barra especiais (pesos e utilização de artigos com o máximo de três 
valores). dimensões na sua definição. Pagamentos e Recebimentos 

?Códigos de barras por fornecedor. ?Diversos tipos de operações: liquidações 
POS (parciais, com valores em excesso, com ?Tratamento de orçamentos.
?Gestão de vendas ao balcão (tratamento de descontos, regularização de IVA), liquidações ?Vendas e Compras com IVA incluído. dimensões; possibilidade de ter mais do que com letras, transferência de conta/estado, 

?Rastreabilidade de movimentos, permitindo um talão de vendas aberto em cada encontro de contas, lançamento directo de 
conhecer todo o histórico de movimentação a momento; pagamentos em múltiplos modos; pendentes (ex. adiantamentos). 
partir de um ponto qualquer do fluxo acesso à ficha do cliente; mudanças de 

?Operações em lote, permitindo efectuar documental ou logístico. vendedor; suspensão e recuperação de talões; 
pagamentos a fornecedores ou transferência 

?Organização dos documentos por séries com Cod.Barras).
de conta/estado (aprovações por exemplo) 

controlo de datas válidas, permissões. ?Configuração do posto, desde comandos para muitos movimentos de uma vez. 
?Tratamento de Unidades de movimentação disponíveis, operações acessíveis, atalhos para 

?Gestão do limite de crédito totalmente 
em todos os movimentos logísticos. comandos e artigos (PLU's), bloqueio 

integrado nos vários módulos da logística. 
automático.?Recepção e Conferência de Compras.

?Retenção na fonte.
?Integração com Periféricos (ex. gavetas, ?Reserva de stock no momento das 

?Entidades Associadas, permitindo uma visão impressoras, scanners, balanças).encomendas de Clientes.
de grupo de empresa ao nível dos 

?Estatísticas (para além das estatísticas dos ?Apoio à encomenda a fornecedor em função movimentos financeiros.
módulos de Logística, com este módulo é do stock disponível e das encomendas em 

 possível aceder a informação sobre a carteira, orientado a critérios de controlo e 
Gestão de Bancos / Caixaactividade de cada caixa, movimentos reaprovisionamento definidos por armazém.
?Tratamento das diversas operações: talões de efectuados, vendas, rentabilidade).?Múltiplos mapas de análise. depósito, reconciliações bancárias, 

? transferências entre contas, 
Outras características

liquidação/capitalização de aplicações Gestão de Inventário
?Cópia de Linhas (flexibiliza a geração de 

financeiras.?Multi-armazém 
documentos com base em outros 

?Posição Bancária diária completa. ?Gestão de lotes suportando a rastreabilidade documentos).
na movimentação. ?Impressão de cheques configurável. ?Acompanhamento da Rastreabilidade (ciclo 
?Tratamento de nºs de série, com suporte à ?Operações periódicas de tesouraria, de transformação ou cópia de documentos).

criação automática de série. permitindo automatizar lançamentos de ?Variação de Preço na transformação.
tesouraria frequentes. ?Controlo de stocks pelos estados (disponível, 

?Ecovalor.
reservado). ?Calculadoras e simuladores de Calculo 

?Gestão de IVA.
financeiro comum. ?Unidades de Medida não lineares (ex. m2, 

m3,...) e totalmente configuráveis. ?Gestão de cheques pré-datados. 

?Movimentação Interna ou Transferências entre ?Diários de Caixa, com mapas de Fecho e 
A Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas armazéns. Diários por tipo de movimentação. 
necessárias para o controlo de pagamentos, 

?Produção/consumo automático baseado em ?Transferência de cheques. 
recebimentos, assim como da gestão da 

ficha de composição do artigo. Tesouraria.
?Valorização ao Preço de Custo Médio, com O elevado nível de integração dos módulos, 

critério geral ou ao armazém. assim como o incremento da sua usabilidade, 

Multi-moeda.

Tesouraria
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