


Ficha de Fornecedor 

Consulta de todas as 
entradas de material 
deste Fornecedor 

É por aqui que dá entrada dos documentos de Fornecedores ( ex. facturas) o qual poderá 
dar origem à criação de novos artigos, entrada de material em stock e fazer as notas de 
pagamento, consulta de facturas em dívida, e claro que a respectivas contas correntes 

Teclas de Navegação, poderá percor-
rer por aqui todos os registos. 

Poderá realizar Notas 
de Encomenda, 

Devoluções, Requisi-
ções e Guias de 
Transporte 

Pesquisa por qualquer parte da 
informação ex: Nome, morada, 
contribuinte, telefones, etc 

Imprima os dados do 
fornecedor em Enve-
lopes DL/A4 e em 

folhas A4 para envio 
de correspondência 

Conta Corrente lança-
da manualmente no 
qual é calculado um 
saldo em dívida 



Ficheiro de Artigos 

Consulta entre datas de todas as 
Entradas de Material 

Consulta de todas as saídas de Artigos, poden-
do seleccionar por data, descrições, famílias, 

etc 

Ordenação dos artigos  

Pesquisa directa e instantânea dos 
artigos, basta por ex. digitar parte da 

descrição do artigo, família, etc 

Menu listagens de Artigos, Preços, Entradas, Inventá-
rios, Stocks Mínimos, Códigos de Barras, etc 



Nesta opção poderá consultar todas as entradas deste 
artigo bem como lançar novos movimentos. 

Detalhe da Ficha de Artigo 

Em vários locais 
do programa 

poderá consultar 
os últimos movi-
mentos de entra-
das e saídas a fim 
de analisar por 
ex. os valores de 
compra e venda 

Poderá descrever 
em cada artigo 

observações deta-
lhadas sobre o 

mesmo. 

Consulta de Saída de Material e também lançamento 
de saídas de stock. 

Poderá colocar a 
família nos arti-
gos para que mais 
tarde seja mais 

fácil de os pesqui-
sar bem como a 
tiragem de lista-
gens ex: Saídas 
ou entradas de 
material de uma 
determinada 

família 

Poderá criar aler-
tas de stocks 
mínimos bem 
como as suas 
listagens 

Poderá colocar a 
localização de 
artigos para uma 
boa identificação 
do local onde se 

encontra 

Poderá ter vários 
tipos de preços 

consoante os seus 
Clientes, poderá 
atribuir um des-
conto ou mesmo 
atribuir um valor 
do  preço 1, 2 ou 
3 específico 



Escrevendo aqui qualquer informação sobre o 
cliente o programa selecciona os registos que 
abrangem essa informação ex: Escrevendo 
Maia, aparecem todos os clientes de Maia 

Ficheiro de Clientes 

Preço associado 
ao Cliente o qual 
poderá associar 
um desconto fixo. 

Listagem de Clien-
tes, Etiquetas, Ani-

versários, etc 

Veículos associados a 
este Cliente 

Com estas setas 
poderá percorrer os 

registos 

Poderá guardar 
todos os seus 

documentos digi-
talizados ou rece-
bidos deste clien-
te. Ex: BI, Contri-

buinte, etc. 

Conta corrente 
manual em que é 
calculado um sal-
do automatica-

mente 

Conta corrente da 
facturação ex: 

facturas / Notas de 
Crédito, débito, 
recibos, etc. 

Poderá imprimir um envelope directa-
mente para um Cliente ou imprimir 

etiquetas ou em folha A4 

Consulta todos os Clientes de um 
respectivo Cliente e seu historial. 
Ex: Folhas de Obra, Facturas, etc 

Consulta de todo o 
material de saiu 
para este Cliente 
através dos veícu-

los 

Poderá enviar um 
EMAIL para um 
cliente directa-
mente do progra-

ma 

Poderá enviar um 
SMS para um 

cliente directamen-
te do programa 



Historial dos veículos - Todos os 
documentos existentes ex: Folhas de 

Obra / Facturas, etc 

Ficheiro de Veículos 

Poderá colo-
car até 8 

fotos do veí-
culo 

Poderá arquivar os documentos / digitalizações do 
veículo em formato PDF/JPG ex: Doc. Único, etc 

Pesquise directamente por aqui qual-
quer parte do veículo, ex: matricula, 

chassis, marca, categoria, etc 

Gestão de avi-
sos de inspec-
ções automáti-
cas. Liste e 
envie cartas 
para a marca-
ção de inspec-

ção 

Consulta do mate-
rial que deu entra-
da pelas facturas 
de fornecedores 

Aqui consulta 
todo o material 
e descrições que 
colocou nas 

folhas de obras 
deste veículo 

Agende por aqui 
uma próxima 
revisão deste 
veículo. Ficará 
no módulo de 

agenda 

Consulta de todas 
as saídas de mate-
rial para este veí-

culo 

Navegue por aqui na 
ficha de veículos 



Folhas de Obras / Facturas e outros documentos 
Teclas de acesso directo aos 

principais tipos de documentos. 

Análise de 
Facturas 
pagas, por 

pagar e um ou 
de todos os 
clientes entre 
datas e cartas 
de cobrança 

Consulte as todas as folhas de obras Concluías ou por concluir, bem como as pagas e por 
pagar.  Na Facturação, poderá consultar a situação das facturas, bem como a emissão das cartas 

de cobrança e fazer recibos da mesma, etc 

Estado da folha de Obra e sua 
data de conclusão 

Agendamento 
de próxima 
revisão e vai 
directamente 
para a agenda 

diária 

Arquive em 
PDF ou JPG 
todos os docu-
mentos asso-
ciados a este 
documento 

Envie por ex. 
um SMS ao 
cliente a dizer 
que a viatura 
está pronta 
para levanta-
mento bem 
como o valor 

a pagar 

Aqui poderá puxar os artigos já existentes como criar 
novos caso não existam na base de dados de artigos. 
Poderá também utilizar a pistola de código de barras 

Poderá colo-
car aqui as 

horas e custos 
dos funcioná-
rios para mais 
tarde analisar 
as suas horas 
de trabalho 

Poderá criar 
documentos a 

partir de 
outros já fei-
tos. Ex: Criar 
uma factura a 
partir de uma 
folha de obra 
ou orçamento. 



Impressão da ordem de reparação com os itens que ficam na descrição dos traba-
lhos efectuados, para se juntar ao veículo a fim de se fazer a reparação. 

Mais dados sobre os documentos e ordens de reparação 

Poderá adicionar / criar uma tabela de itens específicos ao 
seu gosto para pré-seleccionar para a ordem de reparação 

Criação de 3 tipos 
de modelos de 
descrição de 

ordens de repara-
ção. Poderá tam-
bém criar Folhas 
de Obras através 
de outras folhas 
de obras já exis- Tarefas 

Poderá agendar tarefas específicas para os funcioná-
rios. Ex: Quem vai mudar o Óleo é o Sr. Pereira 

Criará uma ordem de Reparação que fica associada a 
uma determinada folha de obra 



ALGUMAS LISTAGENS 



Aqui poderá actualizar directamente na ficha de arti-
gos os respectivos preços de venda.  

Agenda Telefónica / Agenda diária / Despesas de Oficina / Funcionários 

Nesta zona irão sendo relatadas as ultimas alterações que 
foram feitas. Poderá fazer a actualização do programa e de 
seguida vir aqui consultar as alterações da nova versão 

Na gestão de 
funcionários 

poderá consultar 
as suas tarefas 
realizadas nas 
folhas de obra, 

etc 

Gestão de despesas da 
Oficina onde poderá 

lançar Luz, Ordenados, 
despesas diversas, etc. 
Podendo assim tirar 

listagens e apuramento 
dessas despesas entre 
datas seleccionadas. 

As cópias de segurança 
podem ser feitas por 
aqui mas o programa 

tem essa funcionalidade 
com aviso entre datas 
automaticamente. 

É aqui de configura o 
programa para a empre-
sa e os seus  códigos de 

acesso. 
Poderá criar um perfil 
de utilizador que define 
os acessos por área do 
programa em que ele 

pode consultar. 

Agenda telefónica, onde 
poderá ter a lista dos 

seus contactos sem que 
estes seja clientes ou 

fornecedores directos do 
programa. Ex: EDP, 
Internet, Telecom, etc. Todas as tarefas 

aqui agendadas 
são alertadas 

automaticamente 
pelo programa. 
Poderá por aqui 
agendar novas 
tarefas, bem 

como, consultar 
as Pendentes, da 
semana, etc. 


