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Gestão eficiente do
património da sua
empresa

Todas as empresas necessitam de gerir os seus bens imobilizados
e processar da melhor forma todas as operações contabilísticas e fiscais.
Permite o controlo total do património e automatiza todos os processos administrativos e financeiros, incluindo a emissão de
todos os mapas legais. Integração com o Alidata Gestão Integrada (financeira e contabilística).

GESTÃO DO PATRIMÓNIO
Relaciona diretamente as atividades de gestão dos equipamentos e o seu controlo físico. Possibilita a sua caraterização e
identificação de forma simples e personalizável de acordo com as necessidades de cada operação. Permite a integração
direta com sistemas de identificação e etiquetagem através da leitura de códigos de barras.
Toda a informação fica disponível diretamente na ficha do bem, nas listas e em reporting.

CONTABILIZAÇÃO DO IMOBILIZADO
Permite utilizar planos de contabilização predefinidos, simplificando assim o processo de classificação contabilística das
compras, depreciações, amortizações, reavaliações, alienações, abates, etc. Criação de classificações contabilísticas
diferenciadas (para ativo fixo tangível, intangível, propriedades de investimento e investimentos em curso) baseadas nas
necessidades de cada empresa, com possibilidade de integração com o sistema de multiplanos de centros de custo.
Desta forma, fica bastante facilitada toda a análise contabilística do património através dos mapas de apoio, bem como
permite uma integração contabilística automática.

ORDENS INTERNAS E DE INVESTIMENTO
Permite a definição de objetos analíticos não diretamente relacionados com a estrutura orgânica da empresa, transversais,
para uma dimensão de análise adicional à dos centros de custo. Estes objetivos podem ser usados de forma concorrente
para efeitos de controlo orçamental ou de controlo de apoios em bens subsidiados.
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Servimos pessoas, mudamos negócios.

Principais funcionalidades

Controlo de ordens de investimento

Gestão de ficha de cadastro do bem

Ferramentas de apoio à manutenção dos bens

Dados gerais do bem

Alienações ou abates por conjuntos de bens

Classificadores do bem personalizáveis

Alteração das taxas das amortizações

Documentos de compra em multi-moeda
Gestão de conta corrente do bem pela vida útil prevista
Gestão de amortizações e depreciações

Manutenção do plano de contas e centros de custo
Reporting através de mapas de gestão e
modelos legais e fiscais

Reavaliações legais e livres com o método justo valor
Gestão de valores residuais
Abates e alienações

SOLUÇÃO INTEGRADA

Classificação contabilística do bem

DESENVOLVIDA PARA GERIR
O PATRIMÓNIO DA EMPRESA

Integração automática na contabilidade
Controlo de locações financeiras

Processos de Cálculo de Amortizações

Processos Gestão de Património

- Registo compras, abates e alienações

- Gestão do património com caraterização dos bens - Classificadores

- Manutenção de amortizações/depreciações

- Controlo de Leasings com plano de rendas

- Utilização de processos de valor residual

- Gestão de ordens de investimento – orçamentos

- Utilização de processos de reavaliações legais e via justo valor

- Gestão de contratos de exploração

- Classificação contabilística do bem

- Emissão e controlo de etiquetas
- Importação de listas de bens (via excel)

Atualização Automática da Componente Legal

Reporting

- Manutenção de modelos oficiais mapas fiscais (32, 33, Dossiê Fiscal, etc.)

- Mapa de compras e inventário

- Manutenção de tabela de coeficientes de desvalorização
da moeda

- Mapa de inventários

- Manutenção de decretos-Lei de reavaliações
- Manutenção de tabela de coeficientes de reavaliações.
- Manutenção de tabela de valores máximos aceites como custo.
- Manutenção de tabela de valores limites de elementos
de reduzido valor

- Fichas de cadastro de bens individuais
- Mapa de depreciações e amortizações
- Mapa de alienações, abates e transferências
- Mapa de análise de ordens de investimento
- Mapa de integração na contabilidade
- Modelos oficiais e Dossiê Fiscal

VANTAGENS
Facilidade na consulta e manutenção das depreciações e amortizações.
Maior disponibilidade de informação através da obtenção de análises
globais e detalhadas dos bens.
Gestão processual com gravação do documento de compra( ex: Faturas.)
Criação de classificadores de património personalizáveis de acordo
com as necessidades de cada operação.
Automatização das tarefas, simplificação dos processos e melhoria na
partilha de informação.

