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Acesso

.

•

Por qualquer tipo de equipamento (hardware): computador ou tablet

•

A qualquer momento e onde quer que se encontre (implica acesso à internet)

•

Interação com vários utilizadores ligados à mesma base de dados, em simultâneo

•

User tracking

Aceder ao
GERIR®

12/09/2019

O GERIR® está desenvolvido totalmente em web, estando disponível online,
não sendo necessário proceder a qualquer instalação 2e no modelo SaaS
(Software as a Service). O acesso é feito através da internet, em qualquer
browser. Os acessos são feitos de forma segura mediante a atribuição de
credenciais aos utilizadores.

Apresentação Global do GERIR®

Principais Características
Multidimensional
• Contabilidade por segmentos e por multi-planos de contas

Informação integrada
• Num só sistema, toda a informação financeira e não
financeira

Drilldown ao detalhe
• A partir que qualquer valor do sistema, investigue-o até à
sua origem

.
Gestão fiscal integrada
• IVA, IRC (incluindo tributações autónomas) e retenção de
impostos

Prestação de contas
• A prestação de contas de mais de 30.000 empresas usam a
nossa solução

Sempre atualizado

3

• Ao ser em modelo SAAS, é garantida a permanente
atualização legal e tecnológica
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Processos Assegurados
Portal
Colaborador

Projetos e
Processos

Investimentos

RH
Processamento

.

CRM

Gestão
Entidades

Comunicação

Produtos

Compras

Vendas

Armazém

Prestadores

Contabilidade

Gestão e
Controlo Finan.

Cabimentos e
Compromissos

CONTABILIDADE
INTEGRADA DE
GESTÃO
5

Gestão da
Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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do portal do colaborador do .GERIR
ProcessosO módulo
Assegurados
Portal
Colaborador
Portal
Projetos e
Colaborador

permite criar e gerir tarefas,
alocando-as aos respetivos projetos, elaborar timesheet com base nessas
mesmas tarefas ou autonomamente, gerir as férias dos colaboradores e criar
mapas de despesa, todos com a possibilidade de desenhar um sistema de
aprovação dos respetivos
documentos
Gestão
CRM

Entidades

®

Comunicação

Criação e gestão das tarefas com total integração com as timesheets, permitindo assim alocar
tempos aos vários projetos ou negócios ou outros segmentos que sejam definidos pela gestão

•
•

Processos

Investimentos

Compras

Armazém
Vendas
Gestão dasProdutos
férias e respetivos pedidos
de alteração

Criação das folhas de despesas, incluindo os mapas de ajudas de custo, quilómetros, entre outros

•
RH

Gestão e

Cabimentos e

• Processamento
Criação das
folhas de caixa,
com tipificação
das despesas
Contabilidade
Prestadores
Compromissose gestão do fundo fixo de caixa
Controlo Finan.
•

12/09/2019

CONTABILIDADE
Gestão da aprovação de documentos, com possibilidade de criar modelos de aprovação autónomos
INTEGRADA DE
para qualquer um dos pontos anteriores.
GESTÃO
6

Gestão da
Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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ProcessosO módulo
Assegurados
. do GERIR
de gestão de projetos e processos
Projetos e
Portal
Processos
Colaborador

•

permite criar e gerir
projetos e processos, definindo as suas atividades e respetivas tarefas,
permitindo a alocação e gestão de recursos físicos e humanos, e permitindo
orçamentar o projeto e monitorizar permanentemente a sua execução.

Projetos e
Processos

Produtos

RH
Processamento

Prestadores

•

CRM

Gestão
Entidades

Comunicação

Compras

Vendas

Armazém

Gestão e
Controlo Finan.

Cabimentos e
Compromissos

Atribuição de recursos físicos e humanos (pessoas e equipas), calendarizar as tarefas de cada um
em função do processo desenhado (atividades e tarefas previstas), com possibilidade de consulta de
calendário de equipa (incluindo gráfico de Gantt) e consulta individual (cada utilizador);

C
Acompanhamento da execução do projeto, monitorizando e medindo
o desempenho no
que
I
NTEGRADA
DE
respeita a prazos de execução e gastos associados ao projeto através da extração de relatórios
GESTÃO

Possibilidade de orçamentar o projeto, através da alocação de recursos ONTABILIDADE
físicos e humanos “tipo”
Contabilidade

7

•

®

Criação dos projetos, identificando e desenhando as suas atividades e tarefas (a partir de um
processo-tipo ou desenhado de raiz)

Investimentos

•

12/09/2019

Gestão da
Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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O CRM
do GERIR® permite não só gerir a
Processos
Assegurados
. relação com os clientes, mas

CRM
Portal

Colaborador

também com outra qualquer entidade, funcionando não só como CRM, mas
também como um ERM (Entitiy Relationship Management), agregando num
só local toda a informação financeira e não financeira sobre uma dada
Gestão
Projetos e entidade
Processos

CRM

Entidades

Comunicação

•

Gestão e caracterização dos prospects, ou seja, entidades identificadas como potenciais clientes

•

Criação e gestão de leads, incluindo a criação, atribuição e calendarização de tarefas a estas
Compras
Produtos
Armazém
Vendas
associadas, bem como o registo de eventos que permitam caracterizar potenciais desfechos e
converter em oportunidade

•

Criação e gestão das oportunidades,
incluindo
a sua caracterização,
bem como a criação e
Cabimentos
e
Gestão
e
Contabilidade
Prestadores
Compromissos
Controlo Finan.
calendarização
de tarefas,
registo de
eventos e seu
encerramento ou conversão
em encomenda de
ONTABILIDADE
8
venda ou em contrato;

Investimentos

RH
Processamento

•

C
I
NTEGRADA DE
Acompanhamento de todo o processo no tempo e em termos financeiros
GESTÃO

Gestão da
Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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O GERIR®
trata como entidade todas as .pessoas singulares e coletivas que,
Processos
Assegurados
Gestão de
Entidades
Portal
Colaborador

de algum modo, mantêm uma relação com a organização, agregando numa
só ficha toda a informação relativa a uma dada entidade. Assim é possível
conhecer de forma integrada a posição (conta corrente), transações e
de cada entidade.
Gestão
Projetos e informação não financeira
Processos

CRM

Entidades

Comunicação

•

Criação, gestão e categorização de contactos relacionados com a entidade

•

Possibilidade de criar múltiplas relações comerciais com a mesma entidade (cliente, fornecedor,
Compras
Produtos
Armazém
Vendas
entidade financeira,
colaborador,
etc.)

•

Gestão da conta corrente integrada da entidade, com detalhe por cada relação comercial

Investimentos

RH

Gestão e

Cabimentos e

•Processamento
Registo dePrestadores
tarefas, eventos
e não conformidades
associadas à entidade
Contabilidade
Compromissos
Controlo Finan.
•

CONTABILIDADE
Investigar de todas as interações e transações efetuadas com a entidade
INTEGRADA DE
Obtenção de informação financeira e não financeira, incluindo, balancete dos movimentos
GESTÃO
contabilísticos por entidade e análise de eventos e não conformidades

•Gestão da

Qualidade

9

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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A área
de comunicação, centraliza, para cada
utilizador, todas as
Processos
Assegurados
.
comunicações que recebeu, quer de outros utilizadores quer do sistema, bem

como todas as comunicações que enviou, incluindo emails, notas, ficheiros,
notificações de calendário e de alertas, reports enviados ou em envio para
clientes, etc.
Comunicação
Portal
Gestão
Projetos e
Colaborador

•

RH

CRM

Entidades

Comunicação

Gestão de alertas, como por exemplo, documentos por aprovar, tarefas ou eventos pendentes (ex.
reuniões com clientes e manutenções de equipamentos), avisos sobre os colaboradores (ex.
contratos a terminar)

Investimentos

•

Processos

Produtos

Compras

Vendas

Armazém

Adição de notas e ficheiros a qualquer objeto do sistema (ex. contratos de trabalho, ou com
clientes, ou faturas digitalizadas)
Gestão e

Cabimentos e

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente

•Processamento
Envio de faturas,
e reports
doFinan.
sistema
por email, assinados digitalmente, a clientes ou
Contabilidade
Prestadores documentos
Compromissos
Controlo
ONTABILIDADE
outras entidades
10
•

C
INTEGRADA
Possibilidade de gerir e acompanhar o estado do envio de comunicações
à AT (ex. guias DE
de
transporte)
GESTÃO

Gestão da
Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações
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de gestão de Investimentos do
ProcessosO módulo
Assegurados
. GERIR

Investimentos
Portal
Colaborador

•

permite o controlo total
dos bens de investimento, assegurando fiabilidade da informação,
garantindo o cumprimento das regras aplicáveis e possibilitando uma gestão
de cadastro de forma segura e em tempo real

Projetos e
Processos

CRM

Gestão
Entidades

®

Comunicação

Cadastro e inventário dos bens de Investimento, possibilidade de atualização a qualquer momento
e impressão de etiquetas / QR Codes em impressoras específicas ou gráficas

•Investimentos
Classificações legais (DR
25/2009, Classificador Complementar 2 do PCM, etc.) e possibilidade de
Compras
Produtos
Armazém
Vendas
criação de campos específicos (em função da especificidade da entidade)
•

Gestão económica dos bens (vidas úteis, cálculo automático das depreciações/amortizações,
revalorizações, reconhecimento deGestão
imparidades
e reversões)
Cabimentos
e
e

RH
Processamento

•

12/09/2019

CONTABILIDADE
INTEGRADA DE
Compilação de todos os registos relacionados com os bens na ficha de cada um (aquisição,
amortização, manutenção venda, abate)
GESTÃO
Prestadores

Contabilidade

Controlo Finan.

Compromissos

Gestão Operacional (localização, manutenções, contratos, seguros, obras,…)11

•Gestão da

Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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dos produtos do GERIR
ProcessosO módulo
Assegurados

Produtos
Portal
Colaborador

•

12/09/2019

.

permite o controlo total dos produtos
inventariáveis (stocks), bem como dos serviços, assegurando fiabilidade da
informação, garantindo o cumprimento das regras aplicáveis e possibilitando
a sua gestão de forma segura, integrando todos os movimentos de stock na
tempo real
Projetos e contabilidade emGestão
Processos

CRM

Entidades

®

Comunicação

Possibilidade de adicionar características específicas à ficha do produto e gerir múltiplas
unidades de medida

•Investimentos
Suporta oProdutos
custeio específico
comoVendas
critério valorimétrico
Compras
Armazém
•

Rastreabilidade de lotes, prazos de validade, datas de fabrico, etc.

Cabimentos
e das condições de reaprovisionamento e
e
•RH Possibilidade de gerar requisições Gestão
de produto
em
função
Contabilidade
Processamento
Prestadores
Compromissos
Controlo Finan.
planeamento definidas
ONTABILIDADE

C
Possibilidade de registar, consumos, quebras e sobras por múltiplos motivos,
e liquidar DE
INTEGRADA
automaticamente o IVA nos autoconsumos
GESTÃO
12

•

Gestão da
Qualidade

•

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente

Criação do ficheiro de comunicação dos inventários à AT
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suporta múltiplos processos de
compra e permite executar todas
ProcessosOas GERIR®
Assegurados
.
tarefas associadas a cada um dos processo, desde a consulta a
Compras
Portal
Colaborador

•

fornecedores, ao registo de faturas, recibos e notas de crédito. Em função da
natureza da relação com os fornecedores, o sistema permite ainda a criação e
gestão de contratos
de compra
Gestão
Projetos e
Processos

CRM

Entidades

Comunicação

Criação de múltiplos processos de compra, com possibilidade de configurar fases, atribuir
utilizadores e definir validações

Compras
Produtos
Armazém
•Investimentos
Criação de
contratos de
compra, aVendas
partir dos quais
é possível criar e gerir planos de faturação e
/ou acréscimos

•RH Possibilidade de definir e criar múltiplas tabelas de preços de compra para os fornecedores, para
Cabimentos e
Gestão e
Contabilidade
agilizar assim
todo o processo de seleção
de fornecedores
Processamento
Prestadores
Compromissos
Controlo Finan.

•

CONTABILIDADE
Possibilidade de, assim, descentralizar o registo dos documentos contabilísticos sem que para tal
INTEGRADA
seja necessário que o utilizador tenha conhecimentos profundos na área
da contabilidadeDE
GESTÃO

Gestão da
Qualidade

13

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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GERIR®
suporta múltiplos processos de
venda e permite executar todas as
ProcessosOtarefas
Assegurados
.
associadas a cada um dos processo, desde o pedido de cotação, à
Vendas
Portal

Colaborador

•

emissão de faturas, recibos e notas de crédito. Em função das necessidades e
natureza do negócio do cliente, o sistema permite ainda a criação e gestão
de contratos de venda
Gestão
Projetos e
Processos

CRM

Entidades

Comunicação

Criação de múltiplos processos de venda, com possibilidade de configurar fases, atribuir
utilizadores e definir validações

Compras
Produtos
Armazém
Vendas dos quais
•Investimentos
Criação de
contratos de
venda, a partir
é possível criar e gerir planos de faturação e /ou
acréscimos (por exemplo, avenças ou milestones de faturação)

•RH Cálculo automático das comissões Gestão
de venda
(incluindo
comissões escalonadas, com bases variáveis
Cabimentos e
e
Contabilidade
Processamento
Compromissos
Finan.
ou fixas ePrestadores
várias métricas
de fixaçãoControlo
das taxas)
•

CONTABILIDADE
Layouts pré-definidos, com a opção de impressão e/ou envio por e-mail de documento assinado
INTEGRADA DE
digitalmente
GESTÃO

Gestão da
Qualidade

14

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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A gestão
de armazéns do GERIR® permite
Processos
Assegurados
. controlar os fluxos de entradas e

Armazém
Portal
Colaborador

saídas de produtos, associados a entradas/compras e saídas/vendas de
produto, efetuando de forma automática os respetivos registos
contabilísticos e garantindo a utilização de sistema de inventário permanente

Projetos e
Processos

CRM

Gestão
Entidades

Comunicação

•

Suporta múltiplos armazéns, podendo ser configuradas zonas, filas, secção e prateleiras

•

Obtenção, a qualquer momento, de stocks e respetivos movimentos associados a cada armazém

•

Possibilidade de configurar, para cada armazém, a obrigatoriedade de proceder à receção,
arrumação, envio e recolha

Investimentos

Produtos

RH
Processamento

•
•

Compras

Vendas

Gestão e
Controlo Finan.

Armazém

Cabimentos e
Compromissos

CONTABILIDADE
Criação e gestão da transferências entre armazéns e comunicação à AT
INTEGRADA DE
Possibilidade de proceder à contagem física dos inventários, com corte de operações
GESTÃO

Possibilidade
de criar check-lists de conferência de conformidade para a receção e para o envio
Prestadores

da
•Gestão
Qualidade

Contabilidade

15

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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O GERIR®
permite a gestão curricular dos
colaboradores e assegura o
Processos
Assegurados
.
processamento das remunerações em Portugal e respetiva integração

individual na contabilidade, permitindo assim a extração de um balancete por
cada colaborador contendo todos os gastos, ativos e passivos relacionados
RH
ou afetos ao mesmo
Processamento
Portal
Gestão
Projetos e
Colaborador

•

Processos

CRM

Entidades

Comunicação

Gestão do cadastro dos colaboradores, incluindo o registo de alterações/evolução de categorias,
horários, faltas e férias marcadas

Compras
Produtose cálculo
Armazém
Vendas
•Investimentos
Processamento
das remunerações
e impressão
e envio automático dos recibos de
remunerações por email

•RH Emissão dos ficheiros para a AT, segurança social e criação do ficheiro do relatório único
•

Contabilidade

Gestão e
Controlo Finan.

Cabimentos e
Compromissos

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente

C
INTEGRADA DE
Registo e gestão automática dos acréscimos dos gastos com o pessoal (férias, subsídio de férias e
GESTÃO
subsídio de natal)
ONTABILIDADE
Afetação dos gastos com pessoal aos vários segmentos de análise (projeto,
departamento e
16
outros)

Processamento

•Gestão da

Qualidade

Prestadores

Prestação de
Contas (DEFIR)
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O GERIR®
permite a gestão dos prestadores,
Processos
Assegurados
. incluindo os independentes,

Prestadores
Portal
Projetos e
Colaborador

atos isolados, fornecedores prediais e de capitais, assegurando o registo dos
respetivos documentos na contabilidade, e emissão dos necessários ficheiros
legais

Processos

CRM

Gestão
Entidades

Comunicação

•

Gestão dos rendimentos de recibos verdes, comissionistas, rendas e outras retribuições onde
existe a obrigatoriedade de proceder à retenção de Imposto sobre o Rendimento

•

Produtos
Armazémdo relatório único
Vendas
Emissão dos
ficheirosCompras
para a AT e criação
do ficheiro

•

Possibilidade dos prestadores integrarem as equipas da gestão de projetos e processos, incluindo
o preenchimento de timesheets, a criação de tarefas e registo de eventos

Investimentos

RH
Processamento

Prestadores

Gestão da
Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

•

Contabilidade

Gestão e
Controlo Finan.

Cabimentos e
Compromissos

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente

C
INTEGRADA DE
GESTÃO

Afetação dos gastos com prestadores aos vários segmentos de análiseONTABILIDADE
(projeto,
departamento e
17
outros)
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O GERIR®
permite estruturar a informação
Processos
Assegurados
. financeira para a gestão sob

múltiplas perspetivas de análise. Afastando-se da contabilidade de custos
mais clássica, o GERIR® propõe uma nova abordagem sobre a forma de
estruturar e disponibilizar informação financeira para a gestão, integrando
todos as transações e operações feitas pela entidade
Contabilidade
Portal
Gestão
Projetos e numa única tabela,
Colaborador

•

CRM

Entidades

Comunicação

Suporta multiplanos de contas, mantendo, em simultâneo e de forma automática, um plano de
gestão orientado para a gestão e um plano financeiro para responder às necessidades legais de
cada local

Investimentos

•

Processos

Produtos

Compras

Vendas

Armazém

O modelo de contabilidade de gestão é suportado em contabilidade por segmentos e integra nos
registos contabilísticos informação financeira e não financeira (ex. registo de quantidades)

Cabimentos e
e
•RH
DefiniçãoPrestadores
de documentos
padrão Gestão
que agilizam
e automatizam o registo contabilístico das
Contabilidade
Processamento
Compromissos
Controlo Finan.
ONTABILIDADE
transações recorrentes da empresa
18

•

C
NTEGRADA
DEplanos
Gestão automatizada dos acréscimos e dos diferimentos, incluindo aIpossibilidade
de criar
de registo de diferimentos mensais
GESTÃO

Gestão da
Qualidade

•

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente

Emissão dos ficheiros COPE, SAF-T, declaração periódica e anual IVA, etc.
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O GERIR
proporciona à entidade um conjunto
Processos
Assegurados
. de funcionalidades na área da
®

gestão financeira que permite aos seus gestores obter informação histórica e
previsional, consistente, fiável e estruturada, para assim poderem otimizar a
estrutura financeira da entidade, assegurando o seu equilíbrio e solidez
Gestão e
Controlo
Finan.
Portal
Gestão
Projetos e financeiros
Colaborador

•

Processos

CRM

Entidades

Comunicação

Suporta multidivisas e procede ao ajustamento cambial automático

Gestão de contas bancárias e caixa (incluindo fundo fixo de caixa) e conciliação bancária com
Investimentos
Compras
Produtos
Armazém
importação
de ficheiros
do banco Vendas
•
•

Gestão do cartão de crédito, com lista de despesas pré-definidas e imputação ao colaborador

RH
Processamento

•
•

Cabimentos e

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente

C
Gestão dos documentos vencidos com possibilidade de alterar prazos Ide
pagamento / recebimento
NTEGRADA
DE
e criar planos prestacionais
GESTÃO
Tesouraria histórica (fluxos de caixa) e previsional

Gestão da
Qualidade

•

Gestão e

Gestão dePrestadores
financiamentos
obtidosControlo
e concedidos,
incluindo empréstimos clássicos, contas
Contabilidade
Compromissos
Finan.
ONTABILIDADE
correntes caucionadas, leasing, factoring e confirming
19
Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações
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O GERIR®
está preparado para responder
Processos
Assegurados
. às novas exigências introduzidas

pelo SNC-AP, quer ao nível da gestão e contabilidade orçamental, quer ao
nível da contabilidade patrimonial, passando pela gestão de cabimentos,
compromissos, ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de
Cabimentos e
Compromissos
Portal
Gestão
Projetos e investimento
Colaborador

•

Processos

CRM

Entidades

Comunicação

Criação e gestão dos orçamentos, registo das dotações iniciais e corrigidas e gestão das cativações

Criação e gestão de cabimentos plurianuais, bem como dos compromissos, incluindo os fundos
disponíveis,
e respetivos
registos ao
nível da contabilidade
orçamental
Investimentos
Compras
Produtos
Armazém
Vendas
•
•

Registo automático ao nível das rubricas orçamentais

•

Integração automática na contabilidade
orçamental
registos de despesas e pagamentos
Cabimentos dos
e
Gestão e
Compromissos
Finan.
registadosPrestadores
ao nível da Contabilidade
contabilidadeControlo
patrimonial
(bem como dos movimentos
de tesouraria e
ONTABILIDADE
20
provisões)

RH
Processamento

•

C
I
NTEGRADA DE
Rotina de encerramento orçamental, incluindo o apuramento das obrigações a transitar e criação
automática dos respetivos cabimentos / compromissos no orçamento seguinte
GESTÃO

Gestão da
Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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O GERIR®
permite o registo de não conformidades
em qualquer ponto do
Processos
Assegurados
.
Gestão da
Qualidade
Portal
Colaborador

sistema (compras, receções, produtos, entidades, fornecedores,
investimentos, etc.) bem como a possibilidade de, com base na construção
de relatórios-base associados a processos de controlo interno (ou externo),
e o registo de não conformidades
Gestão
Projetos e proceder à identificação
Processos

CRM

Entidades

Comunicação

•

Proceder ao planeamento e atribuição das atividades de monitorização da qualidade a realizar

•

Identificar, configurar e caracterizar parâmetros de avaliação

Investimentos

Produtos

Compras

Vendas

Armazém

•

Uniformização de procedimentos, recorrendo à área de gestão de processos do GERIR®

•

Registar não conformidades a partir de qualquer ponto do sistema e associado a qualquer dos
Cabimentos e
Gestão e
seus objetos
de
análise
Contabilidade
Prestadores
Compromissos
Controlo Finan.

RH
Processamento

•

CONTABILIDADE
Obter relatórios por atividade de monitorização da qualidade realizada
INTEGRADA DE
Realizar análises e conclusões, que permitam tomar medidas corretivas
GESTÃO

•Gestão da

Qualidade

21

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente
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de contas do GERIR® é efetuada
ProcessosA prestação
Assegurados
. a através do DEFIR®, que é

hoje uma referência no domínio da prestação de contas financeira e fiscal,
sendo utilizado para a prestação de contas por mais de 30.000 empresas em
Portugal. O DEFIR® abrange várias áreas da prestação de contas:
Prestação de
Contas
(DEFIR)
Portal
Gestão fiscal, económica e financeira e auditoria
Projetos e contabilística, gestão,
Colaborador

Processos

CRM

Entidades

Comunicação

•

Elaboração das demonstrações financeiras (D.Fs.), incluindo o anexo

•

Elaboração do relatório de gestão e da ata de aprovação de contas

Produtos
Armazém
Vendas
•Investimentos
Cálculo automático
doCompras
imposto e entrega
da Modelo
22 e IES, e cálculo dos pagamentos por conta
(normais, especiais e adicionais)

•RH Disponibilização de demonstraçõesGestão
funcionais
com
maise de 50 indicadores financeiros, sendo
Cabimentos
e
Contabilidade
Processamento
Prestadores
Compromissos
Controlo Finan.
possível criar
indicadores,
mapas e relatórios

CONTABILIDADE
Parceria com o SIPTA para a Gestão dos ajustamentos de auditoria
INTEGRADA DE
Consolidação de Contas, automatização de todo o processo, desde a definição do universo, à
GESTÃO
elaboração das D.Fs. e sua análise, passando pela definição do perímetro, cálculo automático do
22

•

da
•Gestão
Qualidade

Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte

Portal do
Cliente

goodwill e dos interesses que não controlam e gestão das operações recíprocas e não recíprocas.
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Dentro
do GERIR® terá sempre disponível
Processos
Assegurados
. o botão Ajuda, que acompanha

Ajuda e
Suporte
Portal

Colaborador

•

todos os processos de trabalho, estando disponível em todas as janelas do
sistema, onde poderá aceder ao manual online, bem como respostas a
perguntas frequentes ou à colocação de um pedido de suporte para que a
Gestão ajudar a ultrapassar todas as dificuldades
Projetos e nossa equipa o possa
Processos

CRM

Entidades

Comunicação

Ajuda de centro de trabalho: esta ajuda tem o intuito de explicar as principais funcionalidades de
cada centro de trabalho

•Investimentos
Ajuda de menu: em cada
separador, o botão de ajuda direciona para a explicação das funções
Compras
Produtos
Armazém
Vendas
constantes nesse separador
•

Ajuda de página: em cada página, a ajuda permite obter informação sobre como inserir registos, o
significado de cada campo, entre outros
Cabimentos e
Gestão e

RH
Processamento

Prestadores

Contabilidade

Controlo Finan.

Compromissos

CONTABILIDADE
I
GESTÃO

23
Pedidos de suporte: o serviço de apoio a prestar pela equipa de suporte é efetuado
diretamente no
sistema, onde é possível colocar pedidos de suporte, efetuar a sua gestão,
incluindo o
NTEGRADA
DE
acompanhamento
resolução
e oPortal
upload
e download de ficheiros necessários
do
Prestação de do seu ponto deAjuda
e
Gestão
da

•

Qualidade

•

Contas (DEFIR)

Configurações

Suporte

Cliente

Ideias: existe uma área reservada para os utilizadores colocarem novas ideias e deixarem sugestões
de melhoria do GERIR®
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Através
do Portal do Cliente, é possível gerir
Processos
Assegurados
. a relação comercial com a
Portal do
Cliente
Portal
Colaborador

Protótipo, consultando e subscrevendo os nossos produtos e serviços,
consultando a sua conta corrente e outros documentos enviados pela
Protótipo. É também nesta área que é possível configurar e gerir os acessos
Projetos e dos utilizadores. Gestão
Processos

CRM

Entidades

Comunicação

•

Criação, configuração e gestão dos acessos dos utilizadores

•

Consulta dos produtos e serviços da Protótipo

Investimentos

Produtos

Compras

Vendas

Armazém

•

Subscrição de novos produtos e serviços, incluindo o aumento ou redução de licenças

•

Consulta da conta corrente e de outros documentos enviados pela Protótipo

RH
Processamento

•
•

Gestão e
Controlo Finan.

Cabimentos e
Compromissos

CONTABILIDADE
Consulta dos termos de uso e de licenciamento dos produtos da Protótipo
INTEGRADA DE
GESTÃO
Prestadores

Contabilidade

Download de manuais e aplicativos

Gestão da
Qualidade
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Prestação de
Contas (DEFIR)

Configurações

Ajuda e
Suporte
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Portal do
Cliente
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Um SISTEMA DE INFORMAÇÃO inovador orientado para a MELHORIA
DA PERFORMANCE

Saiba mais em www.gerir.pt e contacte-nos para gerir@prototipo.pt
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Uma visão para o futuro

www.prototipo.pt
Campo Grande 380, Lote 3C, Piso 0, Escritório C
1700-097 Lisboa
(+351) 21 756 73 50 / 56

