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Processos contabilísticos
e financeiros com 

rapidez e segurança 

Contabilidade Geral  

Contabilidade Analítica 

Contabilidade Orçamental

Reconciliação Bancária 

Gestão de Centros de Custo

Criação automática da estrutura 
e designação das contas analíticas, 
por reflexão da geral

Repartição dos centros de custo por 
percentagem e valor, de modo, 
manual ou automático

Declarações fiscais do IVA  

Modelo 22

Criação do ficheiro SAF-T PT - Contabilidade

Demonstrações financeiras, mapas legais 
e fiscais e mapas de controlo de gestão

Exportação de dados para folha de cálculo (excel)

Fecho de contas

Lançamentos rápidos, manuais 
ou automáticos (pré-definidos)

IES/DA

É um sistema integrado de suporte à gestão que contempla uma diversidade de ferramentas que agregam, interligam e 
complementam todas as informações. Associa automaticamente a informação contabilística à comercial e financeira, o que permite 
efetuar facilmente análises económico-financeiras.
Permite aumentar a agilidade e eficiência nos lançamentos contabilísticos com processos automatizados, bem como cumprir com 
segurança as obrigações legais e fiscais.
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Um dos principais fatores chave para o sucesso de uma empresa, é a sua capacidade de controlar 
eficazmente toda a área financeira dando resposta aos desafios diários e obrigações legais. 

Gestão de Fundos de Investimento
As decisões de gestão das Sociedades Gestoras de Fundos de 
Investimento Imobiliário são apoiadas em mapas especialmente 
concebidos para o efeito (de acordo com os regulamentos de 
reporting à CMVM). Exemplos:

- Balanço para Fundos de Investimento Imobiliário;
- Desenvolvimento de resultados para Sociedades Gestoras;
- Demonstração de Resultados para Fundos de Investimento;
- Situação Analítica para Fundos Investimento;
- Balancete CMVM;
- Reporting ao Banco de Portugal.

DETALHES 
DA SOLUÇÃO

Regras de apuramento
Permite definir regras de apuramento consoante as 
especificidades do plano da empresa, disponibilizando, 
adicionalmente, os seguintes códigos standard:

- Encerramento do exercício;
- Apuramento periódico do IVA.

Movimentos Diários
AUTOMÁTICOS – Por via de operações realizadas em outros 
módulos e/ou interfaces, refletindo deste modo na contabilidade 
geral os respetivos movimentos contabilísticos (ex: movimentos de  
materiais, de imobilizado, distribuição de custos, liquidações de 
ordens, etc.);

MANUAIS – Contabilizações diretas na contabilidade geral. 
Permite minimizar a introdução repetitiva de dados, 
nomeadamente a criação de documentos periódicos, 
lançamentos com modelos de classificação contábil ou 
lançamentos com referência a documentos já contabilizados.
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Multi-Planos de Centros de Custo
Permite até nove planos de centros de custo, podendo no 
momento do lançamento, por cada plano de centros de custo 
ativo, fazer opcionalmente a distribuição do valor. 

Multi-Firma
Possibilidade de criar e manter um número  ilimitado de firmas. 
Para a criação de firmas, são disponibilizados quatro dígitos 
alfanuméricos.

Multi-Divisa
Permite o registo de documentos com valor original em qualquer 
moeda base. A conversão é imediata sendo armazenada a 
informação sobre a moeda origem e respetivo câmbio ou taxa de 
conversão, para posterior consulta ou edição.

Reconciliação de Documentos
Permite cruzar os débitos de uma conta com os créditos dessa 
mesma conta.

Reconciliação Bancária
Permite comparar (picar) os movimentos de uma conta de 
bancos com o extrato bancário, com a finalidade de assinalar as 
diferenças entre ambos.

Multi-Orçamento
Permite a criação de diversos  orçamentos:

- Orçamento Geral;
- Orçamento Analítico;
- Orçamento Cenário.

Mapas Especiais em Excel
Permite construir uma infinidade de mapas, ficando disponíveis 
um conjunto de funções adicionais desenvolvidas para efetuar 
operações sobre os saldos das contas.

Reporting de Gestão
São disponibilizados vários mapas fundamentais à gestão de 
centros de custo:

- Mapas de controlo do orçamento de exploração por centro de 
custo (reports que permitem diferentes análises, nomeadamente, 
comparações entre valores planeados e reais, comparações 
entre diferentes exercícios ou períodos);
- Demonstração de resultados por funções;
- Reporting (Balanço, Demonstração de Resultados, Balancetes 
(sintético e analítico).

Analítica
Na contabilidade de centros de custo é possível definir ciclos de 
Distribuição / Rateio que permitem distribuir custos através de:

- Centros de Custo emissores e recetores de custos;
- Critérios de repartição (fixo ou variável);
- Classes de custo ou grupos associados em cada segmento de 
um ciclo;
- Classe de custo de imputação – No caso de ciclos de 
distribuição são utilizadas classes de custo iguais às contas 
razão, e nos ciclos de rateio são definidas classes de custo 
específicas (secundárias).

Transferência de planos
Permite a conversão automática de movimentos entre planos de 
contas diferentes.


