STARTER
COMERCIAL
Solução para
pequenas empresas
com grande visão!

O crescimento de um negócio é uma meta difícil de
alcançar, principalmente em períodos económicos de grande
incerteza. Com o objetivo de dotar as empresas em início de
atividade de ferramentas de gestão de topo essenciais para a
sua consolidação, a PRIMAVERA disponibiliza na Cloud
uma solução que cobre todas as necessidades das áreas
Comercial e Logística das empresas. O Starter Comercial
garante uma resposta permanente às exigências legais e
fiscais, permitindo o constante cumprimento das mesmas
(Certificação, SAFT-PT, etc.).

Principais funcionalidades
A solução Starter Comercial é uma configuração de software
que reúne as funcionalidades necessárias ao tratamento global
e integrado do circuito comercial das empresas, assegurado por
um conjunto de módulos que se interligam entre si de forma
harmoniosa – Vendas, Compras, Encomendas, Bancos,
Contas Correntes e Inventário; permitindo a integração de
toda a informação de negócio e a criação de mapas de análise
fundamentais ao processo de gestão e de tomada de decisão.
As áreas nucleares da gestão empresarial – Logística e
Tesouraria – são totalmente cobertas por esta solução que
permite a gestão de todo o ciclo financeiro-comercial, através da
integração de informação de vendas, compras, encomendas de
clientes, encomendas a fornecedores, recebimentos,
pagamentos, cobranças, operações bancárias, compromissos
fiscais e legais, gestão de vendas ao balcão, inventário, etc. A
configuração Starter Comercial reúne assim um conjunto de
ferramentas que promovem uma correta gestão das
disponibilidades e responsabilidades das empresas e uma visão
global do negócio. A juntar a um vasto conjunto de
funcionalidades interligadas entre si, a solução está preparada
para responder a um cenário multi-idioma, permitindo ao
utilizador selecionar entre o Português, o Castelhano e o Inglês.
Módulos disponíveis no Starter Comercial:
• Vendas
• Compras
• Encomendas
• Bancos
• Contas Correntes
• Inventário

www.primaverabss.com/pt

Custo reduzido
Mensalidade de apenas 39€ (+IVA)
Esta solução apresenta grandes vantagens para as empresas
que apesar de não pretenderem efetuar já um investimento
na melhor tecnologia têm vontade de crescer, permitindolhes aceder a ferramentas de gestão de topo com custos
muito reduzidos.
Por apenas 39€ mensais (+IVA) tem acesso a esta
configuração de software que permite uma gestão integrada
das áreas de Logística e Tesouraria e a um conjunto de
serviços de suporte associados como a atualização
permanente das aplicações e respetiva manutenção.

Outros benefícios
Mobilidade
A mobilidade é uma das grandes vantagens associadas à
oferta da PRIMAVERA na Cloud, que apresenta uma
resposta efetiva à crescente necessidade de deslocação dos
gestores, permitindo o acesso à aplicação a qualquer
momento e a partir de qualquer lugar. Basta uma simples
ligação à Internet para que a informação do negócio o
acompanhe, para onde quer que vá.
Atualizações constantes e manutenção
Este é um serviço global que contempla o acesso imediato a
todas as atualizações efetuadas ao software de forma
automática, libertando-o ainda de preocupações com a
manutenção. Tem ainda acesso, sem custos adicionais, a
três incidentes de suporte técnico diretamente prestados
pelo Support Center da PRIMAVERA.
Sem investimento inicial
Para aceder ao software não precisa de qualquer
investimento em infraestrutura, manutenção ou
atualizações. Todas essas questões são asseguradas pela
PRIMAVERA e estão incluídas na mensalidade do serviço.

Nota: Esta configuração está limitada a um número máximo de 2 utilizadores, com uma
mensalidade de 39€ (+IVA) no caso de um utilizador ou 68 € (+IVA), no caso de dois
utilizadores.
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