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SENDYS
CONSULTING

Aumente a eficiência
da gestão do seu negócio

e promova a competitividade
da sua empresa

É um sistema totalmente integrado que inclui as diversas áreas que 
suportam a gestão comercial de uma empresa, como a gestão de 
compras e vendas, stocks, contas correntes e tesouraria.
Foi desenhado a pensar na facilidade da gestão dos processos 
comerciais e logísticos, de acordo com os processos de negócio 
específicos de cada empresa.

Permite ganhar tempo e agilidade na gestão, com informações mais 
rápidas e confiáveis e um melhor acompanhamento de todos os 
processos associados à gestão comercial.

IMOBILIZADO

RECURSOS HUMANOS CONTABILIDADE

PORTALWEB

BPMGESTÃO DOCUMENTAL

Controlo total da gestão 
comercial do seu negócio 
para tomar decisões informadas.

Servimos pessoas, mudamos negócios.

geral@sendys.pt
www.sendys.pt
T: + 351 217 900 510 

SENDYS
CONSULTING

GESTÃO COMERCIAL

STOCKS

COMPRAS

VENDAS

CONTAS CORRENTES / TESOURARIA



- Gestão rigorosa de stocks (real e virtual)
- Consulta de documentos 
- Documento de Entrada/Saída/Quebras
- Transferência de armazéns
- Controlo de inventário
- Número de série, lotes e código de barras
- Inventário permanente e intermitente 
- Agrupamento por família, tipo de artigo 
e grupo

- Controlo de lotes e datas de validade

Stocks

- Gestão de Compras
- Gestão de Encomendas
- Sugestão de Encomendas
- Transferência de armazéns
- Emissão de documentos
- Gestão de preços de venda e médio custo
 vendas

- Encomendas a fornecedores geradas por 
 encomendas  de clientes, stocks negativos, 
 mínimos, rotação, etc

- Identificação e aprovação de necessidades

Compras
- Gestão de contas correntes
- Gestão de Entidades
- Conciliação de documentos
- Encontro de contas
- Aviso de vencimento
- Documentos diversos
- Transferência entre contas

Contas Correntes

- Pagamentos/ Recebimentos
- Gestão de Bancos/ Caixa
- Reconciliação bancária
- Lançamentos Diversos
- Multi-Orçamentos
- Exportação do ficheiro SEPA
 e Débito direto

- Conferência de Tesouraria

Tesouraria

- Gestão de Avenças / Contratos 
- Faturação Global ( geração de faturas com 
base em documentos hierarquicamente  
superiores

- POS (Ponto de Venda)
- Gestão de encomendas
- Gestão de vendedores
- Sistema EDI e faturação eletrónica
- SAFT
- Referências de Multibanco
- Envio de documentos por e-mail
- Verificação e contabilização de faturas

Vendas

VISÃO GERAL

Gestão de stocks e produtos

Sistema de informação logístico

Gestão de processos

Compras e vendas

Verificação e contabilização de faturas

Reporting de gestão

Gestão de encomendas

Gestão de contas correntes Gestão de entidades

Sistema EDI e faturação eletrónica

Gestão de tesouraria

SAF-TGestão de vendedores

Geração de referências multibancoGestão de Avenças/Contratos

Totalmente adaptado 
às obrigações legais e fiscais

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

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.

SIMPLES E AUTOMATIZADA

TOTAL RASTREIO DE DOCUMENTOS

Tenha uma visão global do seu negócio através da integração das principais dimensões da gestão do seu negócio.


