
Controlo eficiente da movimentação
de artigos e gestão de stocks

Servimos pessoas, mudamos negócios.

geral@sendysgroup.com
www.sendysgroup.com
T: +351 707 230 230

Permite fazer toda a gestão de stocks dos armazéns, gerir toda 
a movimentação física de mercadoria dentro de um armazém 
ou plataforma logística, desde a receção à expedição. 

Permite  manter o controlo rigoroso de todas as tarefas de movimentação  
de artigos e facilita a comunicação entre os colaboradores, recorrendo a  
a várias tecnologias. 

VISÃO GERAL

IMPLEMENTAÇÃO FÁCIL

100% ONLINE

FÁCIL UTILIZAÇÃO 

TOTAL INTEGRAÇÃO

Gestão de stocks 

Gestão de lotes

Gestão de localizações

Criação de documentos

Descarga de documentos 

Expedição de vendas 

Receção de encomendas de fornecedores

Impressão automática de etiquetas nas entradas de produto

Inventário permanente e intermitente

Acerto de inventário (documento com alteração de quantidades)

Stock detalhado por armazém, com localizações e lotes

Transferências de armazém e de localização

Transferências de lotes

Consulta de encomendas/artigos pendentes por fornecedor

MOBILIDADE E AGILIDADE PARA O SEU NEGÓCIO



Consulta de Artigos

Permite consultar os detalhes de um artigo tais como: lotes, localizações, preço, movimentos de stock, referências 

equivalentes, stocks, alterar a localização do mesmo e imprimir 1 etiqueta do artigo com a ajuda do portalprint e sempre 

em modo online. 

Inventário

Permite realizar um inventário à semelhança do que já é feito na versão windows: os inventários são iniciados pelo utilitário 

windows e em seguida as contagens são feitas pelo PDA. 

No final é integrado no sistema, através do mesmo utilitário;

 

Inventário do Imobilizado

Para além do inventário da mercadoria, permite também fazer o inventário do imobilizado.

Receção de Encomendas

Permite fazer a receção de encomendas a fornecedor totalmente ou de forma parcial.

Permite escolher o lote de entrada.

Permite escolher a localização do artigo.

Permite lançar o material em obra, caso a encomenda a fornecedor tenha sido criada com esta informação.

Permite criar manualmente uma nova receção e lançar os artigos.

Permite criar uma nova encomenda a fornecedor.

Expedição de Encomendas

Permite selecionar os documentos ou linhas de documentos a expedir, o que irá originar a alteração do estado das linhas 

e criação automática de documentos.

Elimina a dificuldade de falta de informação 
disponível, minimiza a ocorrência de erros de 
digitação e a duplicação de tarefas.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

LAB
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SEAL

SYSTEMS

SEAL
MOZ

SEAL
SYSTEMS
ANGOLA

MARCA
DESIGN & MARKETING
CRIATIVA

MASTER
CLOUD SOLUTIONS
STRATEGY SORT

CONSULTING
SENDYS
CONSULTING

ALIDATA
SOFTWARE

Acesso à informação anytime on real time, 
anywhere, on any device.

SIMPLICIDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO                VISÃO DE 360º DA SUA EMPRESA                     MAIOR CONTROLO E PRODUTIVIDADE


