ALIDATA
SOFTWARE

Integra e agiliza todas
as operações comerciais
e financeiras

GESTÃO INTEGRADA
É um sistema integrado de suporte à gestão que contempla uma diversidade de ferramentas que convergem para uma boa gestão,
agregando, interligando e complementando todas as informações.
Associa automaticamente a informação comercial e financeira à contabilística, o que permite efetuar facilmente análises
económico-financeiras.

VISÃO GERAL
Multi-divisa | Multi-empresa | Mapas legais e fiscais
Gestão de stocks e produtos

SOLUÇÃO
INTEGRADA

Orçamento de tesouraria e painel de gestão

Compras e vendas

Gestão de processos

Sistema EDI e faturação eletrónica

Gestão de alertas e eventos

Gestão de encomendas

Gestão de viaturas e equipamentos

Gestão de entidades

Análises gráficas

Gestão de vendedores

Contabilidade geral, analítica e orçamental

Gestão de tesouraria

IES - Informação Empresarial Simplificada

Gestão de bancos

SAF-T

Gestão de letras

Interface com

RECURSOS HUMANOS

ALIDATA

SOFTWARE

geral@alidata.pt
www.alidata.pt
T: + 351 244 850 030

IMOBILIZADO
POS
CRM
PORTAL WEB

Total rastreio de documentos

SIMPLICIDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO

DESENVOLVIDA PARA GERIR
TODA A EMPRESA

VISÃO DE 360º DA SUA EMPRESA

MAIOR CONTROLO E PRODUTIVIDADE

Servimos pessoas, mudamos negócios.

TOTAL INTEGRAÇÃO

ENTIDADES
PRODUTOS
VENDEDORES

ENCOMENDAS
ORÇAMENTOS
COMPRAS

CONTABILIDADE

O ERP ALIDATA automatiza e agiliza
os processos comerciais e
financeiros com ferramentas e
funcionalidades avançadas que
permitem uma gestão eficiente e
um acompanhamento em tempo
real da sua empresa.

TESOURARIA/CONTABILIDADE

DOCUMENTOS

REPORTING
DASHBOARDS
KPI

VENDAS

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMERCIAL E FINANCEIRA
GESTÃO DE ENCOMENDAS
• Encomendas de clientes e a fornecedores
• Encomendas de clientes originadas por qualquer
tipo de documento
• Encomendas a fornecedores geradas por
encomendas de clientes, stocks negativos, mínimos,
rotação, etc.
• Encomendas automáticas a fornecedores,
mediante condições de verificação e fórmulas
específicas
• Descarga automática de encomendas
• Controlo de estados de encomendas

GESTÃO DE TESOURARIA
• Várias modalidades de recebimentos e
pagamentos
• Crédito documentado e confirming
• Previsões de pagamentos e recebimentos com
observações
• Pagamentos manuais e automáticos
• Mapa de documentos pendentes (com cartas
de aviso)
• Mapa de idade de saldos geral ou por entidade
• Folha de caixa
• Extratos de conta corrente
• Faturação eletrónica e EDI
• Referências Multibanco e PayShop

GESTÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS
• Gestão de viaturas e equipamentos
(mercadorias ou imobilizado)
• Ficha individual para cada N.o de série,
matrícula ou chassi
• Emissão de requisições
• Controlo de manutenções, inspeções, revisões,
quilómetros, garantias, histórico de custos, médias
de consumo, etc.

COMPRAS E VENDAS
• Gestão eficiente de compras e vendas
• Importação ou descarga de outro documento
(parcial ou total)
• Lançamentos em qualquer moeda e unidade
de medida
• Gestão de preços de venda e médio custo
• Contratos de aprovisionamento
• Faturação automática de avenças e contratos ´
de aluguer
• Intrastat

GESTÃO DE ALERTAS E EVENTOS
• Alertas para quaisquer eventos ocorridos
• Fácil identificação de ações no sistema com
data/hora e utilizador responsável
• Criação de lembretes, configurados pelos mais
diversos parâmetros

GESTÃO DE STOCKS E PRODUTOS
• Gestão rigorosa de stocks (real e virtual)
• Inventário permanente e intermitente
• Produtos simples e compostos
• Produtos associados
• Produtos e referências equivalentes
• Cada referência permite até seis descrições e
seis preços diferentes
• Unidades de medida unidimensionais ou
multidimensionais
• Cores, tamanhos e caraterísticas, com preços
e stock para cada variante
• Diferentes unidades de medida na venda e na compra
• Agrupamento por família, tipo de artigo e grupo
• Codificação de produtos por marca, gama,
versão e modelo
• Controlo de lotes e datas de validade
• Controlo de localizações (estáticas e dinâmicas)
• Códigos de barras, N.os de série, matrícula,
chassi
• Stock em reservas, consignações e necessidades
• Multi-armazém
• Descontos e promoções (entre datas)
GESTÃO DE UTILIZADORES
• Múltiplos utilizadores com perfis diferentes
• Permissões pessoais ou de grupo
• Sistema inteligente de acessos, com passwords
dinâmicas
• Análise de rentabilidade dos utilizadores
GESTÃO DE ENTIDADES
• Gestão das responsabilidades de cada entidade
(saldo de conta corrente, cheques pré-datados,
letras, acumulado de encomendas, obras em
curso, mercadoria em trânsito, mercadoria à
consignação e adiantamentos)
• Gestão de plafond e redline
• Integração automática com vendedores e
processamento de comissões
• Várias moradas para a mesma entidade (para
emissão de documentos, visualização de extratos
ou definição de rotas por morada)
• Diversos tipos de preço personalizados
• Descontos simples ou variáveis, cruzados com
diversos critérios
• Tipos de preço e preços especiais por entidade
• Tabela de rappel por tipo de entidade
• Encontro de contas através da comparação
das responsabilidades
• Interface com IBERINFORM – Maior base de dados
de empresas portuguesas, com informação
comercial, de risco e de crédito
GESTÃO DE VENDEDORES
• Processamento de comissões
• Gestão de equipamentos atribuídos
• Zonas com identificação do potencial
• Objetivos de vendas e de cobranças
• Pagamentos totais e parciais

GESTÃO DE PROCESSOS
• Workflow de pastas
• Processos diversos – compra, venda, etc
• Imputação de quaisquer valores/documentos
• Afetação do preço de compra e do preço de
venda

GESTÃO DE BANCOS
• Conciliação bancária com previsão dos saldos
• Transferências, depósitos e cheques pré-datados
• Gestão de processos de contencioso
• Exportação dos ficheiros em formato SEPA

ANÁLISES GRÁFICAS
• Visualização gráfica de diversos mapas referentes
a compras, vendas, stocks, produtos, valores ou
outros
• Mapas standard diversos e total liberdade
para criação à medida

ORÇAMENTO DE TESOURARIA E PAINEL DE GESTÃO
• Orçamento de tesouraria para evidenciar as
necessidades de liquidez a curto-prazo (mediante
estimativas e previsões)
• Painel de gestão para visualizar e verificar o
estado dos indicadores chave do negócio
• Visão do desempenho de diversas áreas da
empresa, simultaneamente e sob diferentes
perspetivas

CONTABILIDADE
• Contabilidade geral, analítica e orçamental
• Integração automática dos movimentos
comerciais na contabilidade
• Mapas e gráficos de exploração
• Mapas fiscais com comparativos de anos
• Centros de custo
• Tratamento do IVA
• Reporting

LISTAS DE VERIFICAÇÃO
• Criação e configuração de checklists
• Alertas de procedimentos ou verificações a
executar na sequência de um evento ocorrido
• Histórico de todas as listas

GESTÃO DE LETRAS
• Gestão de letras a receber e a pagar
• Gestão de pagamento de letras com
simulação de amortizações
• Controlo de histórico de letras
• Cálculo do imposto de selo
• Extratos de letras

