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PHC dGestão
A gestão comercial e financeira através da Internet
A solução de mobilidade que permite introduzir e
consultar clientes, fornecedores, artigos, documentos
de faturação, encomendas, compras, guias de remessa
e, ainda, imprimir faturas.

BUSINESS
AT SPEED

Visite www.phc.pt

Com o dGestão pode visualizar
via Internet as compras aos
fornecedores.

Benefícios
Solução
Destinatários

Área de Clientes
Área de Fornecedores

Todas as empresas com
filiais deslocadas da
empresa-mãe

Área de Stocks e Serviços
Área de Tesouraria

Facilidade de consulta
e alteração de
fornecedores e Clientes
Agilização da introdução
e manutenção de
compras
Maior eficiência na
faturação
Consulta de extratos
de conta corrente
e documentos não
regularizados
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Principais funcionalidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criação e consulta de Clientes e de Fornecedores com acesso à informação da conta corrente.
Adiantamentos de Clientes e a Fornecedores.
Emissão e consulta de documentos de faturação e de compras.
Impressão de faturas com os mesmos IDU’s desenhados no módulo de gestão.
Emissão e consulta de recibos e pagamentos de conta corrente.
Criação e acesso a dossiers internos como, por exemplo: encomendas de Clientes e a Fornecedores, propostas ou orçamentos, guias de remessa, guias de transporte, guias de entrada.
Consulta, atualização e criação de fichas de artigos com análise do histórico de movimentos.
Emissão de documentos certificados segundo legislação atual.
Comunicação de faturação e guias de transporte à AT (Autoridade Tributária) via webservice.
Preparado para ambiente tablet.

A gestão da empresa disponível via Internet!
A forma como o utilizador controla a gestão do seu trabalho
determina o sucesso de um negócio. Se os colaboradores se
encontram fora do seu local de trabalho, como podem faturar
e controlar os clientes e fornecedores no seu dia-a-dia? As
ferramentas de controlo dos mesmos têm que estar acessíveis
a qualquer momento.
Uma organização que possui diversas unidades em diferentes
locais, sabe que uma reação em tempo real pode ser o passo
para a concretização de um bom negócio. Assim, torna-se
importante deter uma ferramenta para aceder e editar informação relacionada com os clientes e fornecedores, como se
estivesse no escritório. O acesso à faturação e tesouraria fora
do local de trabalho torna a empresa mais competitiva e mais
moderna, em suma, mais preparada para enfrentar e ultrapassar a concorrência.

Gestão de Clientes
Com o PHC dGestão pode gerir informação sobre atividades
com Clientes, mesmo quando se encontra a quilómetros de
distância do seu local de trabalho. Assim, pode:
• Consultar e editar a ficha de Clientes com informação
genérica e financeira;
• Navegar para a faturação e recibos a partir da própria
ficha;
• Analisar contas correntes;
• Consultar todos os documentos de faturação, recibos
de Clientes e dossiers internos (propostas, encomendas,
guias de remessa e de transporte, etc.);
• Visualizar uma agenda de dívidas, a partir de um monitor
de dívidas;
• Elaborar uma lista de entidades;
• Introduzir e monitorizar adiantamentos de Clientes;
• Obter um ranking de Clientes por saldo, vendas e dívidas
em aberto, por mês de emissão.

O mercado alvo desta aplicação são empresas com unidades ou colaboradores fisicamente distantes, que necessitam
de controlar e aceder à gestão da empresa. Para isso, a PHC
produziu este módulo com total compatibilidade com os
principais browsers (Internet Explorer e Firefox), o que o torna
independente do sistema operativo utilizado pela sede.

Módulo dGestão

FORNECEDORES

CLIENTES

ENCOMENDAS

FATURAÇÃO

RECIBOS

DOSSIERS
INTERNOS

STOCKS

CONTAS
CORRENTES

GUIAS
REMESSA

COMPRAS

PAGAMENTOS

TESOURARIA

Neste esquema visualiza algumas das principais funcionalidades ou áreas
do módulo PHC dGestão.

A partir da Ficha de Clientes pode aceder de imediato à Conta Corrente,
à Faturação, aos Recibos de C/C e à Evolução Anual do cliente que está a
consultar.
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Dossiers Internos de Clientes
Com o sistema de Dossiers Internos, pode criar e consultar
dossiers de Clientes e disponibilizar os mesmos no dGestão.
Exemplos:
• Perspetivas de negócio;
• Encomendas de Clientes;
• Propostas ou orçamentos a Clientes;
• Guias de remessa;
• Guias de transporte;
• entre outros.
Com esta funcionalidade os utilizadores que estão no campo,
ou seja, fora da empresa, têm a hipótese de introduzir de uma
forma rápida documentos que ficam imediatamente disponíveis no Software PHC®. A configuração de dossiers internos
pode ser feita a partir do módulo PHC Gestão CS, de forma a
disponibilizá-los em modo de introdução e/ou consulta.

Com o PHC dGestão pode visualizar, alterar ou criar uma fatura em
qualquer local com acesso à Internet.

Emissão de Faturação
Encontram-se disponíveis nesta aplicação os documentos de
faturação configurados de acordo com as necessidades de
cada empresa. Com o PHC dGestão, uma filial pode emitir e/
ou imprimir guias de transporte ou de remessa e emitir vendas a dinheiro ou faturas. Pode ainda imprimir esses mesmos
documentos, com um desenho igual aos que são emitidos
na sede, uma vez que esta aplicação usa as mesmas impressões (IDU’s). Estes documentos podem ainda ser de imediato
comunicados à AT.
Recibos de Contas Correntes de Clientes
Para terminar o ciclo de gestão de clientes pode ainda emitir
os respetivos recibos, escolhendo os documentos que deseja
regularizar, o seu valor e, se necessário, processar os mesmos
de imediato. Permite aos utilizadores introduzir vários títulos
de tesouraria para o mesmo recibo de C/C de Clientes.
Listagem de Contas Correntes de Clientes
Com esta aplicação tem a possibilidade de consultar uma
listagem de conta corrente de Clientes, selecionando apenas
os movimentos não regularizados ou todos os movimentos
de conta corrente.

Veja qual o estado de um recibo de conta corrente e se já se
encontra processado.

No painel de contas correntes pode visualizar o extrato de conta corrente
ou apenas os movimentos não regularizados.
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Gestão de Fornecedores
Com este módulo tem a possibilidade de gerir informação
relacionada com os seus fornecedores, a partir de um local
com acesso à internet. Com o PHC dGestão pode:
• Consultar e editar a ficha de fornecedores com informação genérica e financeira;
• Navegar para as compras e pagamentos a partir da
própria ficha;
• Analisar contas correntes;
• Consultar todos os documentos de compras, pagamentos de fornecedores e dossiers internos (encomendas,
guias de entrada, etc.);
• Introduzir e monitorizar adiantamentos a fornecedores.

A partir da ficha do fornecedor pode visualizar os dados financeiros, o estado da sua conta corrente, criar um outro estabelecimento, entre outras opções.

Dossiers Internos a Fornecedores
Com o sistema de Dossiers Internos, pode criar e consultar
dossiers a fornecedores e disponibilizar os mesmos no PHC
dGestão.
Exemplos:
• Encomendas a fornecedores;
• Guias de entrada;
• Preços por fornecedor;
• Entre outros.
Os Dossiers Internos podem ser configurados a partir do
módulo PHC Gestão CS de forma a serem disponibilizados em
modo de introdução e/ou consulta no PHC dGestão.
Compras a Fornecedores
Neste módulo pode registar as compras do seu fornecedor
de acordo com as regras do seu negócio. Com o PHC dGestão
tem a possibilidade de copiar um dossier interno para a própria compra, o que vai facilitar o processo e o controlo interno
da sua empresa, sem que haja duplicação de tarefas.
Pagamentos a Fornecedores
Os pagamentos permitem efetuar a regularização dos
movimentos de conta corrente dos diversos fornecedores,
podendo o utilizador recorrer à opção de apenas regularizar
as compras aprovadas.

Pode criar uma listagem de compras a fornecedores
com diversas linhas.

Gestão de Stocks e Serviços
O acesso remoto ao catálogo de produtos e a informação
sobre a área de stocks e serviços permite:
• Consultar e criar fichas de artigos e respetivo histórico de
movimentos;
• Saber qual o stock previsto de cada artigo, o que permite
controlar o seu stock atual, a quantidade encomendada
de Clientes e a fornecedores;
• Analisar o extrato de artigos entre datas (saídas, entradas
e saldo);
• Retirar listagens de análises anuais, por artigo, por quantidades entradas e saídas, por valores movimentados, etc.

Ao utilizar o painel de Artigos e Serviços, acede a toda a informação
referente ao stock total de produtos com entradas e saídas, bem como
aos respetivos preços de venda e dados financeiros.
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Tesouraria
Esta área foi desenvolvida de modo a controlar via internet
todos os valores monetários da empresa: de onde vêm, onde
estão e para onde vão. Assim pode consultar rapidamente as
suas contas de tesouraria. Este módulo inclui:
• Gestão de tesouraria diária, incluindo caixa e bancos;
• Gestão bancária, com respetivos extratos;
• Talões de depósito;
• Gestão de Previsões de Tesouraria.
Na área de Tesouraria pode lançar remotamente movimentos
que envolvam dinheiro, desde cheques, pagamentos por
caixa, recibos, transferências bancárias, etc. Via internet pode,
de uma forma simples, apurar rapidamente saldos de caixa e
bancos, a evolução mensal de determinado tipo de receita ou
despesa, entre outras funcionalidades.
• Contas de Tesouraria
Com esta funcionalidade tem a possibilidade de consultar
e introduzir contas de tesouraria, aceder ao saldo da conta, saber quais os movimentos reconciliados, visualizar de
imediato os extratos bancários de cada uma e o plafond
disponível nas contas caucionadas.

Pode visualizar um Extrato Bancário e escolher o movimento
que deseja consultar.

• Movimentos Reais de Tesouraria
Nesta área pode lançar diariamente diversos movimentos
que envolvam valores monetários, visualizar os dados
principais do movimento, o local de tesouraria a que se
encontra alocado, aceder ao documento original, entre
outras funcionalidades.
• Movimentos em Conta de Tesouraria
Uma outra possibilidade de inserir movimentos reais na
contas bancárias.
• Previsões
Pode visualizar, introduzir e alterar movimentos previsionais de tesouraria, aceder ao documento original e, se
necessário, dar o mesmo como realizado. Deste modo,
pode prever as saídas e as entradas de valores nas contas
bancárias, a partir de um local com acesso à internet.

Controle via Internet o estado da tesouraria da empresa.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
“A Quinta Grande, na qualidade de Assistência Técnica
Autorizada aos computadores portáteis TOSHIBA, necessita
de ferramentas que permitam uma grande facilidade de
adaptação, quer a novos tipos de produtos, quer à frequente
implementação de novos processos. Esta maleabilidade do
Software PHC®, conjugada com o enorme potencial de consulta e análise de dados, permitiu um melhor e mais versátil
controlo e adaptação à dinâmica do negócio”.

• Talões de Depósito
Com esta funcionalidade pode introduzir, visualizar e
alterar os talões de depósito, via internet. Nos talões de
depósito também tem a possibilidade de inserir títulos e
numerário.
• Transferências entre Contas
Com esta opção tem a possibilidade de registar e
consultar as transferências efetuadas entre as contas de
tesouraria da empresa e a caixa.

Aníbal Pereira, Administrador da Quinta Grande.
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Análises de Gestão
Com o PHC dGestão pode obter diversas análises fundamentais para o negócio. Direcionadas a cada uma das áreas, as
mesmas vão espelhar a realidade da empresa. Este módulo
disponibiliza análises relacionadas com a Gestão de Clientes,
de Stocks, Monitor de Dívidas de Clientes, Listagem de Dossiers Internos entre Datas, Extrato de Movimentos de Artigos,
Painel de Artigos, Saldos de Conta, entre outras.

Ao utilizar as análises avançadas deste módulo, pode criar as mais
diversas análises e disponibilizar as mesmas via Internet aos utilizadores desta aplicação.
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Diferenças para outras aplicações PHC
Este módulo é diferente das restantes aplicações PHC para
Windows, ou seja, não tem 100% das funcionalidades que
estão disponíveis para o sistema base. Como tal, antes de o
adquirir deve analisar pormenorizadamente se este permite
executar as operações que, neste momento, a sua aplicação
central eventualmente já executa.

Solução Interna
O módulo PHC dGestão é uma aplicação com informação
interna da empresa, que só pode ser acedido por utilizadores/
colaboradores pertencentes à mesma. Ao aceder à Internet é
solicitado ao utilizador o Nome do Login e a Password.

Este documento tem como objetivo descrever as funcionalidades do software. Como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no
mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do Software, se a mesma corresponde ao que necessita.
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FILMES • FORMAÇÃO • DOWNLOADS • NOTÍCIAS • E MUITO MAIS

Com o PHC On tem o seu sistema PHC CS
completamente atualizado durante o espaço
de um ano. Além disso acede a funcionalidades
exclusivas e a conteúdos dedicados, como por
exemplo o acesso exclusivo ao portal on.phc.pt.
Neste portal tem acesso, 24 horas por dia, a
filmes de autoformação sobre a utilização do
PHC CS, informações de cada nova versão,
notícias, novidades, a newsletter semanal
iDirecto, a revista Directo PHC, entre outros.
Tudo para o ajudar a tirar o máximo partido do
seu investimento em Software PHC.

MAIS INFORMAÇÃO

phc.pt/phcon
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Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a “iDirecto”
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

©PHC | Todos os direitos sobre este documento estão reservados. Este documento tem apenas objetivos de informação.
A PHC não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHC é uma marca registada.

design | www.cabine.pt

p. 9

