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A eticadata oferece uma ampla gama de
soluções standard desenhadas para
cobrir as necessidades das mais diversas
empresas

A eticadata oferece uma ampla gama de soluções standard desenhadas para cobrir
as necessidades das mais diversas empresas independentemente da sua dimensão
e área de actuação.
Aliando tecnologia aos mais modernos conceitos de gestão, a eticadata oferece duas
linhas de soluções completas e inovadoras que abrangem os mais diversos segmentos
empresariais.

Independentemente da linha de produtos ou da solução em questão, a experiência
e o know how da eticadata em tecnologia e em negócios são garantia de retorno do
seu investimento.

Se procura a melhor solução de gestão para a sua empresa, escolha software eticadata

soluções adaptadas
A eticadata é uma empresa dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de soluções
standard de software profissional de gestão.
Desde 1990 procuramos desenvolver soluções que vão de encontro às reais
necessidades do mercado de forma inovadora e com o compromisso de qualidade,
objectividade e transparência.

Foi com base nesta política e com o conhecimento adquirido ao longo deste anos,
que a eticadata consolidou a sua posição no mercado nacional e internacional.

O nosso objectivo sempre foi desde o início, levar às empresas soluções dimensionadas
de gestão empresarial que as tornem altamente competitivas, possibilitando o controle
e auxiliando a tomada de decisão em todas as áreas do seu negócio.

O êxito da eticadata baseia-se em quatro pilares:
• Um conhecimento profundo das necessidades de gestão das empresas;
• O assumir de um compromisso de inovação, que assegura aplicações modernas e
eficazes em constante evolução;
• Utilização das mais avançadas ferramentas no desenvolvimento das nossas aplicações,
o que nos permite obter uma gradual potência, flexibilidade e facilidade de utilização
das mesmas;
• Uma equipa formada por profissionais altamente qualificados. Os números falam por
si... mais de 20.000 aplicações instaladas.

Platinum line
As soluções platinum line, têm como mercado alvo as organizações de média / grande
dimensão, independentemente do seu Core Business.
Toda a linha de aplicações platinum line é suportada por uma base de dados Microsoft
SQL Server plataforma tecnológica reconhecida pela sua robustez, fiabilidade,
performance e garantias de segurança; ideal para organizações com grandes volumes
de informação.

Soluções integradas
Temos privilegiado o estabelecimento de uma série de parcerias estratégicas com
algumas empresas com vista a integrar nas suas plataformas as soluções eticadata.
Estas parcerias fazem parte de uma nova aposta da eticadata de alargamento da
oferta de soluções adequadas às necessidades do mercado.

Web solutions
A internet também é uma prioridade eticadata.
Nesta área apresentamos o gestor de sites ( genérico e auto ), ferramenta que permite
a construção e administração de páginas web de uma forma rápida, fácil, intuitiva e
económica.

silver line
Os produtos da silver line tem como mercado alvo as pequenas empresas que requerem
soluções de gestão simples e económicas, sem no entanto renunciar potência,
segurança, qualidade e flexibilidade nas aplicações.
Se a sua empresa precisa de uma solução de gestão simples de utilizar, rápida de
implementação e com elevado grau de fiabilidade as soluções silver são a resposta.

Gold line
A gold line é composta por um portfólio completo de produtos desenvolvidos para
cobrir todos os processos de negócio das PME´s mais exigentes.
Seguras, flexíveis, dinâmicas, intuitivas e profissionais, as soluções gold line, são a
escolha certa para as PME´s.

Novo conceito de software de gestão
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Soluções eticadata



Segurança, qualidade
e flexibilidade
nas aplicações
gce - gestão comercial
A gce silver line faz parte de uma linha de produtos que tem como mercado alvo as
pequenas empresas que requerem soluções de gestão simples e económicas, sem
no entanto renunciar potência, segurança, qualidade e flexibilidade nas aplicações.
Dirige-se à área comercial das empresas e trata de forma muito simples e intuitiva as
operações de vendas, gestão de stocks e tratamento de contas correntes de clientes
e fornecedores.

Os produtos da silver line tem como mercado alvo as pequenas empresas que requerem
soluções de gestão simples e económicas, sem no entanto renunciar potência,
segurança, qualidade e flexibilidade nas aplicações.

Se a sua empresa precisa de uma solução de gestão simples de utilizar, rápida de
implementação e com elevado grau de fiabilidade as soluções silver são a resposta.
Fazem parte desta linha os seguintes produtos: gce - gestão comercial ( stocks,
vendas, e c/correntes); gae - gestão administrativa ( contabilidade e gestão de recursos
humanos ).

cte - contabilidade
A cte silver line é uma solução mais simples e acessível da contabilidade gold line,
destinada a empresas de pequena dimensão.
Esta trata das exigências inerentes ao processo contabilístico e fiscal de uma empresa
com contabilidade organizada.

grh - gestão de recursos humanos
A grh silver line é uma aplicação destinada a micro empresas, que pretendam um
software de gestão de recursos humanos simples e intuitivo, que mantenha porém
toda a segurança e fiabilidade da versão gold.
Trata as obrigações fiscais e legais exigidas no processamento de salários, de forma
simples, rápida e muita prática, fornecendo à empresa úteis indicadores de gestão

Para pequenos negócios
silver line
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• Gestão de c/c de clientes e fornecedores
• Liquidações totais, parciais, e por adiantamento
• Listagem de valores pendentes por cliente ou fornecedor
• Listagem de recebimentos, pagamentos e avisos de vencimento
• Emissão de extractos de conta e balancetes
• Mapa de diferenças cambiais, idade de saldos e idade
  média de pagamentos

C/Correntes

• Elaboração de diversos tipos de documentos (factura, vendas
  a dinheiro, guia de remessa, guia de transporte, n/ crédito, etc.)
• Documentos com ou sem IVA incluído para o mercado nacional,
  comunitário e extra comunitário
• Documentos configuráveis
• Introdução por código de artigo e código de barras
• Descontos em percentagem por cliente e artigo
• Integração / Conversão de documentos (ex: guia de remessa
  em factura)
• Rotina de alteração de preços em massa
• Análise de vendas globais, cliente, artigo, vendedor e por zona
• Análise de margens de lucro por artigo, cliente e por vendedor
• Emissão do mapa do IVA e transmissões intracomunitárias

Vendas

• Movimentação por movimento inicial, entradas, saídas e
  movimentos automáticos oriundos das vendas
• Introdução por código de artigo e código de barras
• Geração automática de código de barras
• Fotografia do artigo
• Valorização das existências pelo P.M.C. ou P.C.U.
• Extractos de movimento e de artigo por período, tipo de
  movimento, famílias e artigos
• Mapa de controlo de existências (stock em falta, em
  excesso e reposicional)
• Análise de stocks (Informação de inventário, etc.)

Stocks

Como produto de entrada para
empresas de pequena dimensão a
eticadata desenvolveu a gestão
comercial – silver line.
Dirige-se à área comercial das
empresas e trata de forma muito
simples e intuitiva as operações de
vendas, gestão de stocks e
tratamento de contas correntes de
clientes e fornecedores.
Permite, mediante as necessidades
da empresa, uma fácil transição para
a gestão comercial – gold line.

gce
Gestão Comercial

• Mapa recapitulativo
• Gráficos de exploração (comparativo com anos anteriores)
• Passagem / Repassagens de ano
• Lembretes s/ valores vencidos

Outras funcionalidades
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Movimentos

• Contabilidade financeira e analítica (classe 9)
• Documentos tipificados, permitindo maior automatização dos
  lançamentos
• Filtro de Pesquisa de movimentos
• Introdução de movimentos orientada por teclado ou rato
• Tratamento do imposto de selo
• Pesquisa de contas de múltiplas formas
• Programação de teclas para os descritivos

Mapas legais/fiscais

• Declaração periódica do IVA
• Imposto de selo
• Modelo 22
• Declaração anual (incluindo os anexos)

Mapas diversos

• Extractos de contas
• Estado de conta
• Balancetes periódicos de razão e geral
• Balanço e demonstração de resultados
• Livros selados (preparação e emissão)
• Gráficos de exploração
• Etc.

Outras funcionalidades

• Apuramento automático de IVA e Resultados
• Diagnóstico de IVA e recapitulativos
• Transferência de movimentos entre contas
• Importação / Exportação de movimentos
• Passagem de ano / reabertura de ano

Características

Como produto de entrada para
empresas de pequena dimensão a
eticadata desenvolveu a contabilidade
silver line.
Esta trata das exigências inerentes
ao processo contabilístico e fiscal de
uma empresa com contabilidade
organizada.
Permite, mediante as necessidades
da empresa, uma fácil transição para
a contabilidade gold line.

cte
Contabilidade
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Processamento:

• Processamento do vencimento em qualquer dia do mês
• Processamento de subsídios de férias e natal por duodécimos
• Recibos com vencimento a zero (processamento apenas com
  abonos variáveis)
• Recibos do Subsidio de férias e natal com data diferente do pagamento
• Processamento parcelar de férias
• Tratamento de início e fim de contrato
• Reprocessamento de meses anteriores
• Simulação de recibo

Mapas legais/fiscais (em papel ou formato electrónico):

• IRS modelo 41
• IRS declaração anual (anexo J)
• Segurança social
• Quadro de pessoal

Mapas diversos:

• Extractos por funcionário
• Mapa de férias
• Mapa de pagamentos (numerário, cheque e transferência bancária)
• Mapa de absentismo, horas extras e de encargos
• Mapa para o seguro e sindicato
• Gráficos de exploração

Outras funcionalidades:

• Tratamento de ajustes
• Tratamento de descendentes
• Registo de pessoal
• Geração de diferenças / acertos de IRS
• Lembretes de aniversários, fim de contrato, fim 1º emprego,
  validade B.I., carta condução e maioridade dos descendentes

Características

Como produto de entrada para
empresas de pequena dimensão a
eticadata desenvolveu a gestão de
recursos humanos – silver line.
Trata as obrigações fiscais e legais
exigidas no processamento de
salários, de forma simples, rápida e
muita prática, fornecendo à empresa
úteis indicadores de gestão.
Permite, mediante as necessidades
da empresa, uma fácil transição para
a gestão recursos humanos – gold
line.

grh
Gestão de recursos
humanos
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Soluções seguras,
flexíveis, dinâmicas,
intuitivas e profissionais

autogest oficinas gestão de oficinas
O autogest oficinas de automóveis eticadata é a solução ideal para organizar e facilitar
a gestão global das oficinas.
É um produto que faz a gestão de orçamentos, ordens de reparação, histórico de
viaturas, etc.
Uma particularidade do autogest oficinas é a possibilidade de gerir tarefas a partir de
um ou vários Relógios de Controlo de Tarefas.
Pode trabalhar sozinho ou com o autogest stands.

gce - gestão comercial
É um produto destinado à gestão global da área comercial de qualquer empresa, seja
qual for a sua natureza e dimensão. Encontra-se dividido em cinco módulos totalmente
integráveis, que permitem uma completa automatização de todo o processo de gestão:
encomendas, compras, stocks, vendas e contas correntes.

gae - gestão administrativa
É um produto que faz a gestão da área administrativa de toda e qualquer empresa.
Tratamento das obrigações fiscais e legais, de forma simples e abrangente, rápida e
muita prática, fornecer à empresa úteis indicadores de gestão, é a missão principal
da gae eticadata. Com as operações multi-empresa, a gestão de recursos humanos
e a contabilidade eticadata, aperfeiçoam-se ainda mais aos gabinetes de contabilidade,
nas operações repetitivas que efectuam nas diversas empresas - o processamento,
a emissão dos recibos, das folhas de férias, da segurança social, balancetes, extractos,
etc. já que essa ordem poderá ser dada com um simples clique para todas as empresas
em simultâneo.

pos - Posto de venda
Para Pontos de Venda (POS), a eticadata desenvolveu um produto orientado para
dois alvos: POS - Pontos de Venda genérico (mini-mercados, sapatarias, lojas de
vestuário, lojas de conveniência, etc) e o POS - livrarias, papelarias e quiosques.

integrador eticadata
É uma aplicação que permite a gestão eficiente de envio, recepção e consolidação
de dados oriundos de locais fisicamente separados. É pois possível, através de um
processo de parametrização, automatizar todo um processo “offline”, sem qualquer
intervenção do utilizador. Normalmente é destinado a empresas detentoras de cadeia
de lojas, e/ou ao mercado franchising.

soluções adaptadas
A gold line é composta por um portfólio completo de produtos desenvolvidos para
cobrir todos os processos de negócio das PME´s mais exigentes.
Seguras, flexíveis, dinâmicas, intuitivas e profissionais, as soluções gold line, são
a escolha certa para as PME´s.

Fazem parte desta linha os seguintes produtos: gce - gestão comercial (gestão de
encomendas, compras, stocks, vendas, e c/correntes); gae - gestão administrativa
(contabilidade, gestão de recursos humanos, tesouraria e imobilizado); pos ( genérico
e livrarias/quiosques); autogest (stands e oficinas); gate - gestão de assistências
técnicas a hardware e inte - integrador ( gestão de sedes/filiais e mercado de
franchising ).

gate - gestão de assistência técnica
O gate - gestão de assistência técnica a hardware gere toda a assistência técnica
relacionada com equipamento informático, equipamento diverso de escritório,
electrodomésticos, etc.
Porque a assistência é, cada vez mais, um factor de qualidade e garantia da eficiência
de qualquer empresa, a eticadata aposta no gate.

autogest stands gestão de stands
O autogest stands é uma solução que foi desenvolvida de forma a gerir todos os
processos inerentes à compra e venda de veículos novos, usados e importados.
Permite efectuar um controle de todos os custos envolvidos, possibilitando o registo
de despesas gerais como luz, limpeza, água, etc.
Tem incluída uma pequena gestão de contas correntes bancárias que permite a gestão
dos cheques pré datados.
Pode trabalhar isoladamente ou com o autogest oficinas, a gestão comercial e a gestão
administrativa eticadata.

Soluções para PME’s
gold line
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• Registo de diversos tipos de documentos (V/Factura,Compras a Dinheiro
  V/ Guias Remessa V/ Nota de Crédito, etc.
• Documentos provenientes dos mercados nacional, comunitário ou não
  comunitário, com possibilidade de ajuste/acerto manual aos totais dos
  documentos.
• Conversão/Integração de documentos (ex: V/guia remessa em V/factura) com
  possibilidade de resumo ao artigo
• Introdução por código de artigo, código de barras, código do fornecedor ou
  referências com grelhas de tamanhos e cores
• Documentos configuráveis para entrada de mercadorias ou serviços;
• Emissão directa dos documentos;
• Sugestão de preços de custo ou de compra por fornecedor;
• Processamento de encargos incluídos ou não, no documento de compra.
  A afectação dos encargos ao artigo, poderá ser proporcional ao preço, à
  quantidade, ao peso, ao volume ou manual.
• Actualização automática de preços de venda aquando a compra;
• Descontos por fornecedor, artigo ou em grelha; conceito de descontos
  sucessivos.
• Integração de encomendas a fornecedor por artigo ou documento;
• Introdução de encomendas por código de artigo, código de barras e código
  de fornecedor;
• Extractos Diversos
• Mapas de compras c/ vários níveis de agrupamento e resumo:
    - Globais
    - Por fornecedor
    - Por Zona
    - Por documento
    - Por artigo ou família
    - ...
• Mapa de encargos
• Mapa de IVA
• Gráficos de exploração (comparativos com anos anteriores)

• Ligação directa às encomendas, contas correntes, stocks, à contabilidade e
  à tesouraria eticadata.

Compras

• Passagens de ano múltiplas
• Importação/exportação de dados entre sede e filiais.
• Ligação a periféricos externos do tipo leitor de códigos de barras, terminais
  de Auto-Venda e Pré-Venda (INFOS e PSION), Inventários, etc.
• EDI – Troca electrónica de documentos , destinado às empresas que possuam
  clientes a usar o serviço EDI.
• Tratamento de referências c/ grelhas de tamanhos e cores.
• Gestão de encargos - Imputação de custos aos produtos, relacionados com
  transportes, seguros, despesas alfandegárias, etc.
• Gestão avançada de comissões, cálculo múltiplo de comissões, liquidações
  totais ou parciais, penalizações, etc.
• Sistema de inventário permanente, que consiste na contabilização “online”
  dos custos de entradas e saídas de mercadorias.
• Tratamento de retenção de IRS, ao abrigo da lei nº 30-G/2000, de 29 de
  Dezembro.
• Tratamento de medidas: metros lineares, m2, m3 ou fórmula
• Tratamento do IEC (Imposto Especial sobre o Consumo)
• Quadro de gestão – Análise síntese de gestão, dos diversos sectores da
  empresa, orientada aos gestores/decisores das empresas.

Funcionalidades em destaque
• Movimentação por movimento inicial, entradas, saídas e movimentos
  automáticos oriundos das compras e vendas.
• Transferências entre armazéns
• Introdução por código de artigo e código de barras ou referências com
  grelhas de tamanhos e cores
• Possibilidade de integrar encomendas de armazéns por artigo ou documento;
• Geração automática de código de barras;
• Definição de stock por armazém ou Stock Real;
• Tratamento de medidas: metros lineares, m2, m3 ou fórmula
• Artigos sazonais;
• Fotografia do artigo;
• Emissão directa de documentos
• Gestão de produção:
    - emissão de folha de obra
    - produção directa ou através da folha de obra
    - produções parciais
    - imputação de outros custos ao composto
    - controle de produções já realizadas e pendentes...;
• Diferentes valorizações (P.C.M. ou P.C.U),
• Gestão de inventário:
    - inventário em determinada data,
    - controle das diferenças,
    - correcção automática de stocks,
    - etc;
• Extractos de movimento e de artigo
• Análise de mapas com diversos níveis de agrupamento e resumo:
    - Controle de existências
    - Mapa ABC artigos
    - Estatística de artigos
    - Balancete de artigos
    - Produções

• Ligação directa às encomendas e à contabilidade eticadata.

Stocks

gce- gestão comercial eticadata é um
produto destinado à gestão global da
área comercial de qualquer empresa,
seja qual for a sua natureza e
dimensão. Encontra-se dividido em
cinco módulos totalmente integráveis,
que permitem uma completa
automatização de todo o processo
de gestão: encomendas, compras,
stocks, vendas e contas correntes.
Permite ainda a ligação a periféricos
externos do tipo terminais de Auto-
Venda e Pré-Venda, inventários, etc.

gce
Gestão Comercial



• De clientes, a fornecedores e a armazéns;
• Introdução por código de artigo e código de barras, código do fornecedor ou
  referências com grelhas de tamanhos e cores
• Repetição de encomendas;
• Sugestão/geração automática de encomendas a fornecedores;
• Satisfação automática de encomendas de clientes;
• Tratamento de reservas
• Encomendas em grelha.
• Mapas de controlo de encomendas, de artigos simples e/ou referências, totais,
  pendentes, satisfeitas e anuladas, com vários níveis de resumo:
    - Por fornecedor
    - Por cliente
    - Por armazém

• Integração com os módulos de compras, vendas e stocks

Encomendas

• Elaboração de diversos tipos de documentos (factura, vendas
a dinheiro, guia de remessa, guia de transporte,n/ crédito, etc.)
• Documentos com ou sem IVA incluído para o mercado nacional,
  comunitário e não comunitário
• Introdução por código de artigo, código de barras e código do
  fornecedor ou referências com grelhas de tamanhos e cores
• Processo rápido de emissão directa ou indirecta de todos os
  documentos
• Documentos totalmente configuráveis
• Preços por cliente, cliente/artigo e/ou cliente/família
• Descontos por cliente, artigo, cliente/artigo ou em grelha
  (grupo entidade/grupo artigo); conceito de descontos sucessivos
• Integração de encomendas de clientes por documento ou artigo
• Conversão/Integração de documentos (ex: guia remessa em factura)
  com possibilidade de resumo ao artigo
• Processamento automático de avenças
• Gestão de comissões simples e múltiplas
• Actualização automática de preços em valor ou em percentagem
• Preçários por artigo, cliente e fornecedor
• Extractos diversos
• Mapas de vendas com vários níveis de agrupamento e resumo:
    - globais
    - por cliente
    - Por fornecedor “referência”
    - Por artigo
    - Por vendedor
    - Por Zona
• Mapas de margens de lucro com vários níveis de agrupamento e resumo:
    - por documento
    - por cliente
    - Por fornecedor “referência”
    - por artigo
    - Por vendedor
• Rácios de vendas por:
    - cliente
    - vendedor
    - artigo
    - zona
    - mercado
• Outros mapas
    - Mapa de IVA
    - Mapa de IEC
    - Mapa de transmissões intracomunitárias
    - Mapa de consumos, giro, carga e rotas
• Consultas diversas (Análise multi dimensional)
• Gráficos de exploração (comparativos com anos anteriores)

• ligação directa aos módulos de encomendas, stocks, contas correntes,
  tesouraria, contabilidade e recursos humanos eticadata.

Vendas

• Introdução de documentos de clientes, de fornecedores e/ou outros devedores
  e credores
• Liquidação de documentos por dinheiro, cheque, cheques pré-datados e
  letras
• Tratamento de letras de clientes e fornecedores com acompanhamento da
  situação (saque, desconto, liquidação, devolução, reforma e cobrança)
• Liquidações totais, parciais e por adiantamento
• Processamento de comissões
    - cálculo de comissões em valor ou percentagem por:
        » artigo,
        » vendedor,
        » artigo/vendedor,
        » família vendedor,
        » cliente/vendedor,
        » cliente/artigo/vendedor,
        » cliente/família/vendedor;
    - conceito de vendedor e comissionista;
    - apuramento das comissões com base nas vendas e/ou liquidações;
    - penalização de comissões com base na data de vencimento do
      documento e/ou pelo atraso de pagamento;
    - prevê a inclusão dos impostos (IRS e IVA);
• Documentos totalmente configuráveis
• Emissão de cheques avulsos ou em série, com base nas liquidações
• Listagem de recebimentos, pagamentos e avisos de vencimento
• Listagem de pendentes de clientes, fornecedores e outros devedores
  e credores
• Emissão de letras e listagens por cliente e fornecedor
• Reimpressão de documentos;
• Análise de mapas:
    - idade de saldos
    - idade média de pagamentos
    - análise de saldos
    - escala de vencimentos
    - diferenças cambiais
    - mapa recapitulativo
    - balancetes,
    - análise de comissões devidas, vencidas e pagas
• Gráficos de exploração (comparativos com anos anteriores)

• Ligação aos módulos de tesouraria, contabilidade e gestão de recursos
  humanos eticadata

Contas Correntes
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• Mapas Diversos:
    - transferência bancária,
    - sindicato;
    - seguro;
    - C/Corrente
• Outras Funcionalidades:
• Emissão de cheques;
• Registo de pessoal;
• Assistente de deslocações;
• Registo e marcação de consultas e exames médicos;
• Vários períodos de férias;
• Fotografia do funcionário;
• Tratamento de ajustes
• Tratamento de descendentes
• Geração de diferenças / acertos de IRS
• Lembretes de aniversários, fim de contrato, fim 1º emprego, validade B.I.,
  carta condução e maioridade dos descendentes

• Ligação ao módulo de contabilidade eticadata.

A gestão administrativa eticadata é
um produto que faz a gestão da área
administrativa de toda e qualquer
empresa.
Tratamento das obrigações fiscais e
legais, de forma simples e
abrangente, rápida e muito prática,
fornecer à empresa úteis indicadores
de gestão, é a missão principal da
gae eticadata.
É composto por quatro módulos:
Contabilidade, Recursos Humanos,
Imobilizado e Tesouraria

gae
Gestão Administrativa

• Processamento
    - Multiprocessamentos mensais
    - Calculo do vencimento a partir do valor líquido ou ilíquido
    - Vários recibos para um determinado funcionário / período
    - Processamento de subsidio de férias e natal por duodécimos
    - Subsidio de natal automático, proporcional aos meses trabalhados
    - Processamento de recibos com vencimento a zero (processamento apenas
     abonos variáveis)
    - Gestão de turnos rotativos, para efeito de cálculo do subsidio de turno
    - Simulação de recibo
    - Subsídio de alimentação automático por funcionário;
    - Abonos negativos;
    - Descontos opcionais para seguradora
    - Cálculo de valores automático da cessação de contrato;
    - Reprocessamento de meses anteriores;
    - Recibos de Férias e Natal com data diferente do processamento;
• Mapas Legais / Fiscais ( em papel ou em formato electrónico )
• emissão de todos mapas legais (em papel ou por via electrónica):
    - Segurança social,
    - IRS mod. 41,
    - IRS declaração anual (anexo J)
    - Declaração de rendimentos
    - Balanço social
    - Quadro de pessoal

Gestão de Recursos Humanos

• Movimentos
• Contabilidade financeira, orçamental, analítica, centro de custos e
  fluxos de caixa
• Lançamento em moeda base ou outra moeda
• Documentos tipificados, para maior automatização dos lançamentos
• Introdução de movimentos orientada por teclado ou rato (máscara
  especialmente concebida para utilizadores experientes do MS-DOS);
• Pesquisa de contas de múltiplas formas
• Criação de ficha de imobilizado simultânea com o movimento contabilístico
• Gestão de rubricas com lançamentos percentuais por centro de custo
• Contas reflectidas
• Reconciliação de movimentos
• Modificações de movimentos diário, data, documento, etc
• Anulação de movimentos por grupo
• Classificação de movimentos automáticos
• Mapas Legais / Fiscais
• Emissão de todos os mapas legais (em papel ou por via electrónica):
- Declaração periódica do IVA
- Imposto de Selo
- Modelo 3 de IRS com os anexos A e C para o exercício de 2002,
  emissão em papel e suporte informático
- Modelo 22
- Declaração anual
• Mapas de Gestão
- Balanço e demonstração de resultados analítico e sintético
- Balanço e demonstração de resultados comparados
- Anexos ao balanço e demonstração de resultados
- Rácios
- Fluxos de caixa
- etc.
• Mapas estatísticos
- Inquérito anual às empresas não financeiras ( Banco de Portugal e INE )
• Mapas Diversos
• Relatórios de gestão;
• Balancetes periódicos de razão e geral
• Extractos de conta, rubrica , centro de custo e de fluxos de caixa
• Mapa estado da conta;
• Mapas orçamentais por conta razão, conta de movimento e centro de custo;
• Outras Funcionalidades
• Conceito de ano civil diferente de ano fiscal
• Parametrizações fáceis e funcionais
• Plano de contas base, planos de contas alternativos e multi língua;
• Numeração dos diários mensal ou anual
• Orçamentação de contas e centros de custos
• Tratamento do imposto de selo
• Diagnóstico do IVA e de recapitulativos
• Apuramentos automáticos do IVA, de regularização de existências
  e de resultados
• Livros selados (preparação e emissão)
• Configurador de mapas do tipo folha de cálculo;
• Gráficos de exploração

• Ligação com gestão comercial, recursos humanos, tesouraria e imobilizado

Contabilidade
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• Módulos: gestão de caixa e bancos
• Movimentos diários
• Movimentos previstos
• Levantamentos depósitos e transferências entre contas
• Controlo de receitas e despesas
• Conciliação de saldos
• Emissão da folha de caixa
• Emissão de cheques e talão de depósito
• Fluxos de tesouraria dos movimentos reais e previstos
• Análise de resultados por rubrica
• Saldos bancários e de caixa
• Situação de tesouraria
• etc.

Ligação com a gestão comercial e à contabilidade eticadata.

Tesouraria

• Ficha de imobilizado, tratamento individual ou por grupo de bens
• Cálculo de amortizações/reintegrações e reavaliações
• Processamento anual ou duodecimal
• Método de cotas constantes e degressivas
• Tratamento de:
    - Ajustes fiscais
    - Tratamento de mais valias (com ou sem reinvestimento)
    - Alienação e abates
• mapas oficiais:
    - mod.32.x
    - mod. 33.xx
    - mod. 40 (leasing)
    - mod. 31 (mais e menos valias)
    - mod. 33.x (mapas reavaliações)
• Outros mapas:
    - fichas de imobilizado
    - histórico de amortizações
    - histórico de reavaliações
    - registo das compras
    - registo das reparações

Ligação à contabilidade eticadata

Imobilizado
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O POS - Ponto de Venda genérico,
é um produto completo e
multifacetado, que não se restringe
a nenhuma actividade específica.
Encontra-se subdividido nos módulos
de compras, vendas e stocks;
O POS – livrarias, papelarias e
quiosques, por seu turno apresenta-
se como módulo opcional e subdivide-
se em encomendas de qualquer tipo
de artigos e reservas de revistas.

Apesar da todas as aplicações
eticadata serem integráveis entre si,
destacamos neste caso particular, a
possibilidade de integração do POS
com a gce - gestão comercial
eticadata, o que permite a utilização
do POS em Front Office, e a gce em
Back Office.

• Controlo de caixa, stocks, compras e vendas
• configurador de documentos;
• Utilização de vários periféricos:
    - Scanner CCD;
    - Visor cliente LCD;
    - Gaveta
    - Impressora de talões, de validação série ou paralela
• Configuração da máscara de introdução;
• Configuração de teclas de atalho e PLU’s;
• Tratamento referências com grelhas de tamanhos e cores
• Artigos compostos;
• Promoções por artigo, família ou referência:
    - Novo preço
    - Percentagem de desconto
    - Pague x leve y
• Comissões de vendedores;
• Emissão de recibos;
• Utilização códigos de barras gerados em balanças (código + peso
  ou código + valor)
• Geração automática de códigos de barras dos artigos existentes;
• Abertura e fecho de caixa múltiplos, mediante a rotatividade dos funcionários;
• Permissão para manutenções do caixa, modificar descontos,
  condições de pagamento, linhas de preço e preços
• inserção de artigos, pelo código interno, código de artigo e código de barras;
• artigos sazonais;

pos
Pontos de Venda

• Gráficos de compras;
• Extractos por fornecedor;
• Extractos diversos;
• Iva de compras;

Compras (mapas históricos)

• Caixa diário e histórico:
    - Resumido
    - Por moeda
    - Por meio de pagamento
• Vendas diárias:
    - Vendedor / artigo
    - Artigo / vendedor
    - Armazém / artigo
• Compras diárias:
    - Fornecedor / artigo
    - Artigo / fornecedor
• Mapa de IVA de compras e de vendas:
    - Resumido
    - Agrupado por famílias

Mapas de POS

• gráfico de vendas
• extractos diversos
• vendas
    - Gerais
    - Por artigo
    - Por referência
    - Por zona/artigo
    - Clientes/direcção alternativa/artigo
• Margens de lucro
    - Artigos
    - Vendedor / artigo
• Comissões de facturação
• Mapa de IVA
• Transmissões intracomunitárias

Vendas (mapas históricos)

• Extractos de movimento e de artigo
• ABC de artigos;
• controle de existências,
• análise de stocks por:
    - Artigo
    - Referência (em grelha)

Mapa de stocks

• Encomendas de clientes
• Satisfação parcial ou total das encomendas
• Artigos com ou sem periodicidade
• Código de barras composto (código + edição)
• Reservas de artigos por clientes
• Artigos com nº de edição
• Controle de stocks por edição
• Livros
• Mapas
    - De encomendas pendentes, satisfeitas e anuladas
    - Reservas

Módulo opcional para livrarias/papelarias
e quiosques
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O gate - gestão de assistência técnica
a hardware gere todas as assistências
a hardware (materiais de informática,
material electrónico, etc.).
Porque a assistência é, cada vez
mais, um factor de qualidade e
garantia da eficiência de qualquer
empresa, a eticadata aposta no gate.

gate
gestão assistência
técnica

Gere:

    - Equipamentos instalados
    - Acessórios/componentes dos equipamentos
    - Contratos de assistência
    - Orçamentos
    - Pedidos de assistência
    - etc.
• Possibilita a consulta de:
    - Histórico de equipamentos
    - Equipamentos em garantia
    - Contrato e débito por marca, modelo, equipamento, cliente e técnico
    - Custos e ganhos com assistências (por tipo pagador...)
    - Conta corrente de contratos e cópias
    - Acessórios / componentes em garantia
    - Obtenção das margens de lucro de um conjunto de assistências;
• Emite relatórios:
    - Mensais de assistências por tipo de intervenção e por tipo de equipamento
    - Tempos médios
    - Parque instalado – activo e passivo
• Faz o controle sobre:
    - Trabalhos em curso
    - Produtividade dos técnicos
• Permite um melhor planeamento das assistências e uma melhor
  definição de valores a cobrar
• Ligação à gestão comercial eticadata

Características
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É uma aplicação que permite a gestão
eficiente de envio, recepção e
consolidação de dados oriundos de
locais fisicamente separados. É pois
possível, através de um processo de
parametrização, automatizar todo um
processo “offline”, sem qualquer
intervenção do utilizador.
Normalmente é destinado a empresas
detentoras de cadeia de lojas, e/ou
ao mercado franchising.

inte
integrador eticadata

• Caixa diário e histórico:
    - Resumido
    - Por moeda
    - Por meio de pagamento
• Vendas diárias:
    - Vendedor / artigo
    - Artigo / vendedor
    - Armazém / artigo
• Compras diárias:
    - Fornecedor / artigo
    - Artigo / fornecedor
• Mapa de IVA de compras e de vendas:
    - Resumido
    - Agrupado por famílias

Características

© Copyright 2004 eticadata software lda. Todos os direitos reservados.



O autogest stands é uma solução que
foi desenvolvida de forma a gerir
todos os processos inerentes à
compra e venda de veículos novos,
usados e importados.
Permite efectuar um controle de todos
os custos envolvidos, possibilitando
ainda o registo de despesas gerais
como luz, limpeza, água, etc.
Tem incluído uma pequena gestão
de contas correntes bancárias que
permite a gestão dos cheques pré
datados.
Pode trabalhar isoladamente ou com
o autogest oficinas, com a gestão
comercial e com a gestão
administrativa eticadata.

autogest
stands

Gere:

• Potenciais clientes por marca/modelo
• Custos por viatura/entidade/stand
• Equipamentos
• Cheques em carteira
• Documentos
• Contas bancárias
• Retomas
• Comissões de locadoras
• Volume de negócios por classe: automóveis, camiões, motos,
  caravanas, barcos e tractores.

Calcula:

• Imposto automóvel
• Custos de imobilização
• Prestações

Emite:

• Mapa de equipamento da viatura
• Mapa de custos
• Certificado de garantia
• Declaração de venda
• Termo de responsabilidade do cliente e do fornecedor
• Declaração do registo de propriedade
• Certificado para matrícula
• Mapa de potenciais clientes
• Mapa de despesas gerais
• Mapa de relações de custo por tipo de custo ou global
• Mapa do volume de negócios
• Mapa de comissões de vendedores e locadoras
• Resumo de processo
• Viaturas à consignação
• Tempo em stock
• Próximas inspecções
• Viaturas em fim de reserva
• Retomas

Outros:

• Controla viaturas em stock a preços de venda e revenda
• Faz pesquisas por matrícula/nº processo ou nº chassi
• Catálogos personalizados de viaturas

• Ligação à gestão comercial eticadata e ao autogest oficinas

Características
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O autogest oficinas eticadata é a
solução ideal para organizar e facilitar
a gestão global das oficinas de
automóveis.
É um produto que faz a gestão de
orçamentos, ordens de reparação,
histórico de viaturas, etc.
Uma particularidade do autogest
oficinas é a possibilidade de gerir
tarefas a partir de um ou vários
Relógios de Controlo de Tarefas.

Pode trabalhar isoladamente ou com
o autogest stands, e com a gestão
comercial eticadata.

autogest
oficinas

Gere:

• Manutenção de orçamentos e de ordens de reparação
• Controlo de reparações, orçamentos e visitas à oficina
• Historial da viatura
• Materiais registados na ordem de reparação por:
    - Tipo de pagador (cliente, garantia, outra entidade),
    - Tipo de serviço (internos ou externos)
    - Funcionário,
    - Viatura,
    - Departamento;
• Transformação de orçamentos em ordens de reparação e ordens de
  reparação em facturas (se possuir módulo de vendas da gestão comercial)
• Emissão de:
    - Orçamentos por entidade pagadora (cliente, garantia, outra entidade)
    - Ordens de reparação por entidade pagadora (cliente, garantia,
      outra entidade)
    - Etiquetas
    - Requisições de materiais/peças
• Pesquisas em tabelas e utilização de arrasto

• Servidor de Relógios de controlo de Tarefas:
    - Gestão completa obra/tarefa
    - Entrada/saída de funcionários
    - Consulta/descarga integrada
    - Faz a configuração, manutenção e detecção automática de relógios
      e visualização de relatórios criados em tempo real
• Multi relógio, multi posto e multi empresa

• Ligação à gestão comercial eticadata e ao autogest stands

Características
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Um novo conceito
de software de gestão

satisfação total
A satisfação dos nossos utilizadores começa por uma completa compreensão das
suas necessidades, acompanhada da melhor combinação de experiência e tecnologia.

Assumimos desta forma um compromisso de inovação, que assegura aplicações
modernas e eficazes em constante evolução.
Com a Platinum Line a satisfação é total

versatilidade funcional
As soluções Platinum estão desenhadas de forma a colmatar as necessidades das
mais diversas organizações independentemente da sua dimensão e área de actuação,
dinamizando as decisões e optimizando os resultados.

Estão assim preparadas para atender necessidades específicas, permitindo um controlo
completo da área financeira, administrativa, vendas, distribuição, compras,
aprovisionamento, recursos humanos, manutenção, etc.

interface gráfico vs intuição
Tal como é apanágio das soluções eticadata a utilização de um interface gráfico intuitivo
que facilita todas as operações é igualmente um dos pontos fortes da Platinum Line.

integração
A integração em tempo real dos diferentes módulos permite que a todo momento seja
possível obter informações reais e precisas da situação da organização sempre de
acordo com as necessidades exigidas por cada organização.

parceiros
Num mundo mundo de expansão global onde os avanços tecnológicos são uma
constante é importante saber que o seu parceiro tecnológico lhe oferece um serviço
e suporte constante e de alta qualidade.

A comercialização das soluções platinum é feita através de uma vasta rede especializada,
de parceiros espalhada por todo o território nacional.

A qualificação dos nossos parceiros é um grande diferencial que a eticadata conquistou
ao longo destes anos. Este processo de qualificação garante uma melhor formação
dos profissionais que dão apoio ao software eticadata; e devido a esta conquista
podemos proporcionar aos nossos clientes formação, suporte e segurança durante
e após a implementação das nossas soluções, o que resulta na redução de custos
dos serviços prestados

tecnologia
Assente numa arquitectura aplicacional de três níveis e suportada por uma base de
dados relacional concebida trabalhar com grandes volumes de informação - Microsoft
SQL Server - a Platinum Line utiliza as mais avançadas tecnologias de modo a
proporcionar aos utilizadores facilidade de utilização, potência na análise de dados,
integração e segurança da informação, rigor, robustez e fiabilidade total.

A incorporação destas e de outras tecnologias emergentes na Platinum Line faz com
que seja possível tirar o máximo partido das características da Platinum Line respondendo
desta forma às exigências de organizações com grandes volumes de informação.

informação
A geração personalizada de informações, graças à potente funcionalidade de gerar
e configurar relatórios e análises de informação contabilística, administrativa, operativa
e financeira, somados a excelente concepção dos processos de negócio, faz com que
a Platinum Line se converta numa inestimável ajuda para a tomada de decisões
estratégicas e organizacionais das organizações.

soluções adaptadas
As soluções Platinum Line foram desenvolvidas com os mais modernos recursos
tecnológicos e considerando toda experiência adquirida pela eticadata ao longo dos
anos.
É uma linha de soluções completamente integradas que oferecem controle absoluto
sobre todos os processos operacionais, fiscais, administrativos e financeiros, tendo
em mente as peculiaridades dos processos comerciais das empresas de média e
média/grande dimensão.

Proporcionar um maior poder administrativo e aumentar a eficiência e competitividade
das organizações. A Platinum Line é sem dúvida a melhor opção para quem deseja
ter a organização sob controlo.

soluções adaptadas às suas necessidades
Para que as organizações se tornem cada vez mais competitivas, tornou-se
imprescindível o suporte de ferramentas que aumentem efectivamente a sinergia dos
processos gerando produtividade através de um fluxo de informação optimizado.

Cada vez mais as organizações procuram uma solução eficaz, com processos
integrados, rapidez no fluxo de informações, agilidade e facilidade de utilização e
indispensavelmente a segurança dos dados.

made by eticadata software
O sucesso de uma empresa de TI não reside apenas na sua capacidade de acompanhar
as tendências e evoluções tecnológicas, passa também pelo investimento em recursos
e pesquisa de ponta, de modo a aplicar inovações aos seus produtos, a custos viáveis,
no menor espaço de tempo possível e antes que seus concorrentes o façam.
Esta é a regra número um da nossa filosofia de trabalho.
Baseados nesta premissa, apresentamos como principal diferencial e missão institucional
da eticadata o ideal e o pioneirismo no desenvolvimento de pesquisa em inovação
tecnológica para alcançar o status de referência em tecnologia aplicada à Gestão
Empresarial.

Para além da tecnologia
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• registo de diversos tipos de documentos, para suporte a movimentos directos
  ao stock de entrada e saída, correcções de stocks, de inventário, produções,
  etc.
• transferências entre armazéns
• gestão de stocks por localização de armazéns
• integração de encomendas de armazéns
• gestão de inventários
• gestão de produção
- emissão de folha de obra
- produção directa ou através de folha de obra
- produções parciais
- controle de produções já realizadas e pendentes

• extractos diversos
• mapas de gestão com vários níveis de agrupamento e resumo

Gestão de Stocks

• conceito de artigo alternativo e artigo associado (útil para vasilhame ou para
  lançamento automático de artigos)
• tratamento de produtos à consignação
• gestão de lotes
• gestão de números de série
• tratamento de referências c/ grelhas de tamanhos e cores
• conversão entre unidades de medidas e definição de casas decimais por
unidade
• tratamento de medidas: metros lineares, m2, m3 ou fórmula
• estrutura de famílias de artigos definidas pelo utilizador
• definição de margem de lucro mínima em percentagem ou em valor
• integrações online ou offline entre os diversos módulos
• método de custeio das saídas pelo custo médio, LIFO ou FIFO
• sistema de inventário permanente, que consiste na contabilização "online"
dos custos de entradas e saídas de mercadorias.
• teclas de atalho para operações mais usuais
• envio automático de e-mails em determinados eventos
• associação da impressora às vias do documento
• consultas diversas (análise multi dimensão)
• campos livres a criar pelo utilizador
• ligação a periféricos externos do tipo leitor de códigos de barras, terminais
  de Auto-Venda e Pré-Venda, terminais para inventários e para venda ao
  balcão, etc.
• tratamento de retenção de IRS, ao abrigo da lei nº 30-G/2000, de 29 de
  Dezembro.
• tratamento do IEC (Imposto Especial sobre o Consumo)
• gestão de utilizadores, com permissões por utilizador ou por grupo
• grelhas de movimentos parametrizáveis (colunas visíveis, posicionamento e
  indicação se o cursor pára ou não na coluna)
• quadro de gestão - Análise síntese de gestão, dos diversos sectores da
  empresa, orientada aos gestores/decisores das empresas.

Funcionalidades em destaque
• registo de diversos tipos de documentos, com possibilidade de ajustes/acertos
  manuais aos totais dos documentos
• conceito de fornecedor genérico
• regularização de IVA de adiantamentos aquando emissão de documento de
  compra (tratamento contabilístico)
• conversão / Integração de documentos com possibilidade de resumo ao artigo
• gestão de encargos - Imputação de custos aos produtos, relacionados com
  transportes, seguros, despesas alfandegárias, etc.
• actualização automática de preços de venda, aquando a compra
• descontos de cabeçalho, descontos sucessivos em percentagem e desconto
  em valor
• processo automático de integração de encomendas provenientes do módulo
  de Encomendas
• extractos diversos
• mapa de documentos convertidos
• mapas de gestão com vários níveis de agrupamento e resumo
• mapa de encargos
• emissão de mapas auxiliares de IVA e IRS

Gestão de Compras
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• de clientes ou outros devedores, a fornecedores ou outros credores e
  a armazéns;
• registo de diversos tipos de documentos
• conceito de cliente genérico
• conceito de documento sem entidade
• descontos de cabeçalho, descontos sucessivos em percentagem e desconto
  em valor
• controlo de plafond
• Tratamento de Reservas ao stock, à encomenda de fornecedor ou de armazém
• Conceito de repetição de encomendas;
• Sugestão/geração automática de encomendas a fornecedores;
• Satisfação automática de encomendas de clientes;
• Encomendas em grelha.
• Mapas de controlo de encomendas, de artigos simples e/ou referências, totais,
pendentes, satisfeitas e anuladas, com vários níveis de agrupamento e resumo:
- Por fornecedor / outro credor
- Por cliente / outro devedor
- Por armazém

• Integração com os módulos de compras, vendas e stocks

Gestão de Encomendas

Gestão Comercial
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• registo de diversos tipos de documentos
• conceito de cliente genérico
• conceito de documento sem entidade, ideal para processar documentos tipo
  talões de venda ao balcão
• descontos de cabeçalho, descontos sucessivos em percentagem e desconto
  em valor
• controlo de plafond
• regularização de IVA de adiantamentos aquando emissão de documento de
  venda (tratamento contabilístico)
• conversão / integração de documentos com possibilidade de resumo ao artigo
• gestão de Avenças
- definição de avenças, baseado num documento origem para vários documentos
  e entidades distintas
- actualização de campos (preços e descontos, taxa de IVA, etc.)
- possibilidade de inserir texto genérico (inicial e final)
- no processamento, possibilidade de estabelecer diversos filtros e inserir
  informação específica para os documentos gerados

• actualização automática de preços de venda em percentagem ou em valor
• preçários por artigo, cliente e fornecedor
• processo automático de integração de encomendas provenientes do módulo
  de Encomendas
• extractos diversos
• mapa de documentos convertidos
• emissão de mapas auxiliares de IVA, IRS e IEC
• mapas de gestão com vários níveis de agrupamento e resumo

• várias formas de pagamento e recebimento (efectivos, diferidos, efectivos
  negativos e adiantamentos)
• encontro de contas – possibilidade de efectuar encontro de contas entre
  entidades de tipo cliente e outro devedor, com entidades de tipo fornecedor
  ou outro credor
• vários meios de cobrança por liquidação
• gestão de letras de clientes e fornecedores, com acompanhamento das
  diversas fases do processo (saque/aceite, desconto, liquidação, devolução,
  reforma e cobrança)
• gestão avançada de comissões
- calculo de comissões múltiplas em valor ou em percentagem
- conceito de vendedor e comissionista
- apuramento das comissões com base nas vendas e/ou liquidações
- penalização de comissões em função da data de vencimento do documento
  e/ou por atraso de pagamento

• gestão de caixa e bancos
- gestão de contas por moeda
- movimentos reais e previstos
- depósitos
- levantamentos e transferências para várias contas destino
- reconciliação bancária

• diversos mapas de apoio à área administrativa e financeira da empresa

Gestão de Vendas

Gestão de Tesouraria (Terceiros, Bancos e Caixa)



• contabilidade financeira, orçamental, analítica, centro de custos e fluxos de
caixa
• lançamento em diferentes moedas
• documentos tipificados, para maior automatização dos lançamentos
• introdução de movimentos orientada por teclado ou rato (máscara especialmente
concebida
  para utilizadores experientes do MS-DOS);
• pesquisa de contas de múltiplas formas
• criação de ficha de imobilizado simultânea com o movimento contabilístico
• gestão de rubricas com lançamentos percentuais por centro de custo
• contas reflectidas
• reconciliação de movimentos
• anulação de movimentos por grupo
• classificação de movimentos automáticos

Movimentos

• mapas Legais / Fiscais (em papel ou por via electrónica)
- declaração periódica do IVA
- imposto de Selo
- modelo 3 de IRS com os anexos A e C para o exercício de 2002, emissão em papel e
  suporte informático
- modelo 22
- declaração anual

• mapas de gestão
- balanço e demonstração de resultados analítico e sintético
- balanço e demonstração de resultados comparados
- anexos ao balanço e demonstração de resultados
- rácios
- fluxos de caixa
- etc.

• mapas estatísticos
- inquérito anual às empresas não financeiras ( Banco de Portugal e INE )

• diversos mapas de apoio contabilístico e fiscal (Balancetes, extractos, livros selados, etc.)
• relatórios de gestão
• outras funcionalidades
- conceito de ano civil diferente de ano fiscal
- parametrizações fáceis e funcionais
- plano de contas base, planos de contas alternativos e multi língua;
- numeração dos diários mensal ou anual
- orçamentação de contas e centros de custos
- tratamento do imposto de selo
- diagnóstico do IVA e de recapitulativos
- apuramentos automáticos do IVA, de regularização de existências e de resultados
- configurador de mapas do tipo folha de cálculo;
- gráficos de exploração

Mapas

© Copyright 2004 eticadata software lda. Todos os direitos reservados.

Contabilidade



• Potenciais clientes por marca/modelo
• Vários tipos de orçamentos: Normais e de Obras Públicas
• Orçamentos Exteriores
• Grelhas de Medições
• Folha de Preços
• Diversas Listagens
• Layout Personalizado
• Sistema All-Ready
• Histórico de Fornecedores
• Duplicação de Orçamentos
• Histórico de Preços
• Resumo de Orçamento
• Designações Variáveis
• Gestor de Margens
• Índices de Revisão de Preços
• Gestor de Ficheiros
• Possibilidade de Alterações
• Multiposto
• Margens em Compostos
• Composição de Artigos
• Arquivo Digital
• Índices para Revisão de Preços
• Tabela de Classes (IMOPPI)
• Ligação a outras aplicações

O registo de todos os cálculos (incluindo medições) no orçamento permite a
consulta do mesmo por diferentes pessoas, tendo as mesmas uma compreensão
completa dos cálculos.
Esta característica permite que um orçamentista conclua um orçamento iniciado
por um colega sem qualquer problema.

Existem margens de erro de medição e margens de lucro. As margens de lucro
não se limitam ao artigo, podendo ser usadas até nos seus componentes,
permitindo assim que um determinado artigo possa ser composto por diversas
margens de lucro

A alteração de margens de lucro pode ser efectuada ao nível do orçamento,
capítulo, artigo e seus componentes. Existem margens flutuantes e fixas.

A descrição de casa item do orçamento pode ter até 24 páginas de texto e são
possíveis até 6 níveis de sub capítulos (exemplo 01.02.03.04.01.01). O programa
99 capítulos e cada capítulo pode ter 99 sub capítulos em cada um dos 5 níveis
seguintes.

Cada item permite a utilização dos descontos do fornecedor que podem ser
usadas (ou não) no cálculo do custo. A cada item será associada o item da
tabela da Concreto para permitir futuramente a sua utilização no módulo de
revisão oficial de preço.

Gestão de orçamentos

Prepare-se para mudanças radicais
na gestão de obras públicas e
privadas.

gestão de obras
Soluções integradas
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A partir de agora os processos de orçamentação e gestão de obras passam
a estar devidamente integrados com as soluções comerciais e financeiras
eticadata.

Estudos realizados, mostram que o sector das obras tem vindo a sofrer várias
transformações nos últimos tempos, fruto do aumento das exigências dos
clientes em relação a custos, prazo e qualidade. Em virtude destes e de outros
factores, as empresas são pressionadas a adaptarem-se a estas mudanças
Observa-se ainda que as empresas estão a ser surpreendidas constantemente
por novidades na área da gestão empresarial, tais como: qualidade total,
reengenharia e certificação de qualidade, cujas contribuições para a melhoria
na competitividade precisam ser convenientemente avaliadas.
Além disso, percebe-se que as maiorias dos problemas das empresas destes
sectores, estão relacionados com: deficiência na análise de investimento,
precariedade na definição dos prazos, recursos e custos dos projectos, visão
de curto prazo e não nas questões tecnológicas.
Podemos assim concluir que um sistema que trate da gestão de obras é
plenamente justificável, pois vem cobrir uma lacuna na gestão das empresas
deste sector, contribuindo para uma melhor competitividade das mesmas.
Com esta ferramenta a racionalização do trabalho e a redução de custos
directos e indirectos, evitando surpresas e problemas no decorrer da sua
execução é uma realidade.
Se o que pretende é a melhor solução para a gestão de obras
Esta é a sua ferramenta por excelência..



• Autos de Medição
• Simples duplos e compostos
• Autos de Clientes
• Autos de Fornecedores
• Bases de Dados Comuns
• Controlo de valores
• Protecção de Contratos por código
• Layouts de autos diversos
• Contas Correntes
• Descritivos simples e longos
• Duplicação de Autos
• Valores e Percentagens
• Valores e percentagens
• Valores de Imposto
• Valores de Retenção
• Importação directa de orçamentos
• Informação a partir das obras
• Diversos Mapas
• Sistema ALL-Ready

Os contratos de empreitada e subempreitada são ordenados por obras. A cada
contrato é associado um conjunto de items (capítulos e subcapitulos) com
valores e medições acordadas, cada item possui uma descrição longa (até
cerca de 24 páginas) além da descrição normal.

Todos os contratos têm que ser autorizado através de palavra-passe antes de
poderem ser usados pelo utilizador. Apenas esta confirmação é possível a
elaboração de autos de medição.

Depois de autorizado um contrato ele fica disponível para a introdução dos
seus items que na sua totalidade deverão perfazer o valor total do contrato.
O programa permite a gravação de contratos em arquivo digital, permitindo
assim, a sua posterior consulta sem adulteração de valores.

Existem três tipos base de listagens de autos de medição.
1. Apenas com valores do Auto Actual
2. Auto Actual e Autos Anteriores
3. Autos Anteriores, Auto Actual e Futuros Autos.

Neste exemplo, temos o cabeçalho do auto de medição com três colunas

Autos de Medição
• Vários tipos de obras
• Diversos tipos de custos
• Comparação com orçamento
• Folha de preços
• Diversas listagens
• Layout personalizado
• Sistema All-Ready
• Histórico de fornecedores
• Fornecedores por artigo
• Histórico de preços
• Resumo da obra
• Designações variáveis
• Gestor de ficheiros
• Possibilidade de alterações
• Multiposto sem limite
• Mapas comparativos
• Composição de artigos
• Classificação por famílias
• Acessórios de artigos ( extra )
• Equivalências de artigos ( extra )
• Totais por capítulo ( orçamento )

O registo dos movimentos das obras é completo e oferece uma fácil leitura e
interpretação das despesas. Cada movimento financeiro tem ao seu dispor um
conjunto de dados bastante completo. Pode ser associado um capítulo do
orçamento ao movimento permitindo uma comparação posterior de custos. Os
descontos considerados poderão também ser guardados no movimento, assim
como o documento que lhe deu origem. Existem várias formas de inserção de
movimentos. A partir da informação introduzida, o Gestão de Custo permite-
lhe organizar e classificar as despesas de uma ou mais obras.

A  estrutura de dados desta aplicação foi pensada até ao mais pequeno detalhe.
O programa tem um opção que permite uma rápida verificação de toda a
estrutura de dados e executa correcções quando necessário.

Gestão de Custos
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• Sistema de Encomendas Planificadas e Imediatas
• Sistema de Recepção Encomendas / Envio de Notas de Compra em EDI
• Work Flow Management
• Orçamentação e Prototipagem
• MRP II Versão bottom-Up
• Planeamento em Cargas Finitas com tratamento de restrições de
  Stocks e Setups de Máquinas
• Automação Industrial / Acompanhamento Industrial com ligação e
  Controlo automático de Robots
• Sistema de Manutenção Industrial
• Integração entre sistemas de CAD e a Composição de Produtos
• Sistema de apoio ao Controlo de Qualidade completamente integrado
  e reactivo
• Custeio Industrial ( Absorting Costing and Direct Costing)
• Gestão em Grupo Empresarial (Conceito First Tier)

Funcionalidades em destaque

Indústrias pressionadas por
constantes oscilações de volume no
mercado e pela alta exigência de
conformidade de especificação de
produtos, muitas vezes, descuidam
os custos de manutenção da
qualidade de serviços.

ERP de Gestão Industrial
Soluções integradas
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Avaliar o custo da qualidade de atendimento, exige um esforço maior quando
as empresas utilizam sistemas de gestão empresarial distantes da base da
pirâmide da fábrica.

Depois da ênfase dada aos processos administrativos pelos ERPs e mais
recentemente ao relacionamento com os clientes pelos CRMs, o mercado
percebeu que a gestão industrial representava um grande buraco.

O GEV – Gestão de Empresa Virtual, preenche o espaço deixado pela maioria
dos ERPs na busca de processos produtivos mais competitivos.

Esta solução garante flexibilidade no tratamento das informações e suporte à
decisão, isto graças à facilidade de customização e integração com as soluções
eticadata.

A vantagem competitiva do GEV está na capacidade de integrar o Planeamento,
Programação e Controle da Produção.

• E- Manufacturing – Totalmente Web Compatível
• Oracle 9i
• NT / Linux ou Unix

Tecnologia



w
eb solutions

Está mais que provado que a internet é, ao mesmo tempo, um
meio de comunicação, de realização de negócios, de veiculação
de publicidade e de interacção com os clientes.
Com a concorrência cada vez maior, em todos os segmentos de
mercado, terão sucesso aqueles que aproveitarem as vantagens
inerentes à Internet.

Ter um site deixou pois de ser considerado como um custo; passou
a ser investimento, uma necessidade, independentemente da
dimensão e do core business da empresa.
Porém muitas são ainda as empresas que não estão a responder
às necessidades dos consumidores no que respeita à
disponibilização de informação e às funcionalidades on-line.

Para responder a esta carência a eticadata criou o gestor de sites,
solução que permite a construção e administração de páginas web
de uma forma rápida, fácil, intuitiva e económica.

A nossa proposta com esta ferramenta passa pelo desenvolvimento
de sites a partir de modelos pré-desenhados reduzindo desta forma
os custos de criação.

Os itens dos nossos modelos como cores, imagens, número de
páginas e outros, podem ser personalizados, permitindo que a
criação dos sites seja feita de acordo com a identidade visual das
empresas ou actividade profissional.

O importante para nós é garantir ao maior número de empresas,
uma presença na Internet pelo menor custo possível, com um
design profissional e tecnologia de ponta.

Solução para
construção e
administração
de páginas web

o que é o gestor de sites?

É uma ferramenta, que permite a construção e administração de
páginas web.
Uma vez que não requer conhecimentos de HTML, VBSript, PHP,
SQL, etc, é a solução ideal para quem num curto espaço de tempo
e sem grandes conhecimentos de internet quer construir um site.

versões disponíveis
Institucional: solução genérica adaptável a qualquer ramo de
actividade;

Stands: exclusiva para o ramo automóvel, com ligação ao autogest
stands de automóveis;

a quem se destina?

A todo o tipo de empresas, utilizadoras do software eticadata, ou
novas que pretendam adquirir a solução de gestão global da
eticadata software.
Para melhor compreendermos esta filosofia em termos publicitários
iremos adoptar o seguinte slogan:
”O gestor de sites eticadata é a solução para todo tipo de empresas
As que já tem site
As que querem um site
E as quem nem sabem o que é um site”

Vantagens

Gestão de Conteúdos
Dispõe de uma ferramenta que permite gerir conteúdos, para que
sempre que necessário, e de uma forma simples e rápida se
possam actualizar os conteúdos do website

Rapidez
Basta conhecer minimamente a solução para poder elaborar um
website numa questão de minutos, site esse que se fosse
desenvolvido "à medida" poderia levar meses

Personalização
Mesmo sendo uma aplicação genérica, o grau de personalização
do aspecto gráfico e lógica funcional de um website é muito elevado

Facilidade
Não necessita de ter conhecimentos em programação e bases de
dados, nem ter software especial instalado, basta ter um browser
e criatividade qb para poder criar um website

gestor de sites
eticadata
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