GCA

GESTÃO COMERCIAL

Software de qualidade que
satisfaz as exigências dos
segmentos de mercado onde
se posiciona.

SOLUÇÕES ANALOGON

// GESTÃO COMERCIAL

GCA
A GCA é uma aplicação de gestão
comercial profissional para PME’s e
foi desenvolvida com as mais
avançadas ferramentas de
programação. O resultado é uma
ferramenta de gestão completa e ao
mesmo tempo simples de utilizar,
fiável e economicamente acessível.
Para melhor servir as várias
necessidades a GCA é modular,
permitindo assim criar soluções
próprias e adaptadas a cada negócio.

LINHAS
• Serviços
• Small Business
• Profissional

SOLUÇÕES VERTICAIS
•Transportes/Transitários/Combustível
• Economia Social (IPSS)
• Oficinas de Automóveis
• Gabinetes e Arquitetura
• Gestão de Associados
• Gestão de Resíduos

MÓDULOS*

SERVIÇOS

SMALL
BUSINESS

PROFISSIONAL

Clientes
Fornecedores
Vendas
Compras
Contas Correntes
Stocks
Encomendas

CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS
Multi-Armazém

Dotámos a GCA de um ambiente de
trabalho sofisticado, agradável e
intuitivo, cujo principal objectivo é
apresentar ao utilizador toda a
informação de uma forma rápida e
directa.
A fiabilidade e elevada performance
estão asseguradas pela utilização de
um motor de dados SQL, de qualidade
reconhecida internacionalmente
SQL Server.

SOLUÇÕES RETALHO*
• Ponto de venda Touch Screen
vocacionada para vendas ao balcão:
restaurantes, cafés, estética, etc.
• Ponto de venda vocacionada para
vendas ao balcão: sapatarias, lojas de
roupa, supermercados, talhos,
parafarmácias, etc.

WWW.ANALOGON.PT

Multi-Documento
Multi-Tabelas
de preço

* MÓDULOS OPCIONAIS

Para além desta solução é possível adquirir um conjunto de outros módulos opcionais.

SOLUÇÕES VERTICAIS
As soluções verticais traduzem-se de uma
oferta específica para diversos setores,
beneficiam de uma integração perfeita com
as características transversais da GCA ao
nível dos seus módulos.

O GCA está segmentado
em três linhas de produtos:

Gestão de Transportes
Esta solução apoia a gestão de empresas de transportes
rodoviários com serviços rodoviários nacionais e
internacionais e com necessidade de gestão de frota de
empresas intermediárias de transporte que operam com
subcontratos.

1. Serviços,
2. Small Business
3. Profissional.

Economia Social
Esta solução é vocacionada para Instituições de
Segurança Social, Cuidados Continuados, Estruturas
Residências para Pessoas Idosos (Lares), etc. Permitindo
uma gestão completa da faturação, stocks e tesouraria.

Oficinas de Automóveis
A solução de gestão de Oficinas direciona-se para
todas as empresas de reparação do ramo automóvel
com uma série de funcionalidades que facilitam a
gestão da faturação e tesouraria por
automóvel/cliente.
Gabinetes de Arquitetura
A Gestão de Gabinetes de Arquitetura é uma solução
orientada para empresas de serviços, garantido uma
aproximação aos processos de gestão de empresas
permitindo a imputação de custos, análise de custos e
associação de estimativas de custos.
Gestão de Associados
A Gestão de Associados é uma solução vocacionada
para, de forma simples e económica, a gestão de
quotas de associados de clubes, associações e
coletividades. A solução permite o controlo de toda a
informação dos sócios, as despesas, as receitas, os
valores a receber, etc.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MÓDULOS
MÓDULOS*
CLIENTES /
FORNECEDORES
VENDAS / COMPRAS
(FATURAÇÃO)

CONTAS CORRENTES
DE CLIENTES E
FORNECEDORES

SMALL BUSINESS
• Permite guardar várias informações do
cliente/fornecedor;
• Consultar o total em débito/crédito;

• Tabela de preços (preço e o desconto do produto);
• Definir Idiomas;

• Gestão de multi-contatos;
• Preenchimento automático dos dados da ficha pelo NIF;

• Permite definir séries de numeração;
• Três descontos à linha;
• Os produtos podem ser lançados por código,
código de barras. Códigos de barras por
fornecedor;
• Descontos/ Preços Fornecedor;
• Listagens, extrato de IVA, etc;
• Conversão de documentos de venda e compra;
• Moradas alternativas;

• Tratamento de idiomas;
• Tratamento de orçamentos;
• Produto com mais do que um código de barras;
• Conjunto de produtos;
• Produto associado;
• Vendas com IVA incluído;
• Inversão do Sujeito Passivo do IVA;
• Unidades Alternativas;
• Marca/Modelo;
• Gestão de avenças: Semanais, Mensais e Anuais
com base num documento base ou produto;
• Controlo de stock no ato de venda;

• Documentos internos que permitem dar resposta a casos de
uso específicos de cada negócio;
• Autofaturação;
• Tratamento da retenção na fonte;
• Definição de modelos de documento;
• Mapa de recapitulativos;
• Faz a gestão de dimensões de produtos (vocacionado para
sapatarias, lojas de roupas, etc);
• Ficha de funcionário;
• Gestão de registo ações a clientes e fornecedores (cobrança,
relatórios de intervenções, iniciativas de marketing, etc);
• Classificação ONU (dados alfandegários) e envio automático
de fichas técnicas;
• Imputações de custos e proveitos a equipamentos;

• Lançamentos Manuais de pendentes;
• Listagens de pendentes, extratos de contas, etc;
• Permite definir vários tipos de conta e estados;
• Controlo do crédito;

• Operações em lote;
• Gestão do limite de crédito por entidade;
• Liquidações (parciais, com descontos) e encontro de
contas;

• Transferência de conta/estado;
• Retenção na fonte;
• Descontos em função do prazo de pagamento;
• IVA em caixa;
• Liquidações por agrupamento de entidades;

• Abertura e fecho de caixa;
• Entrada e saída de caixa;
• Registo de Diário de caixa;

• Consulta do resumo e diário de caixa;
• Gestão de movimentos bancários;
• Gestão de contas bancárias;

• Emissão de encomendas a fornecedores através de
processos de sugestão automático e/ou utilizando os
dados do fornecedor.

• Conversão de encomendas em faturas;

GESTÃO DE
CAIXA/BANCOS

GESTÃO DE
ENCOMENDAS

• Entregas parciais;

GESTÃO DE
STOCKS

• Multi-armazém;
• Entradas/saídas/inicial de stock;
• PCM por armazém/lote;
• Criação de documento de registo de inventário;

CARATERÍSTICAS AVANÇADAS
MULTI-DOCUMENTO
MULTI-TABELAS
DE PREÇO
ANÁLISE DE DADOS
GESTÃO DE
NOTIFICAÇÕES
GESTÃO DE ANEXOS

• Permite criar vários tipos de documentos de venda, conta corrente, stocks, bancos, etc.
• Permite trabalhar com várias tabelas de preços associadas a clientes diferentes.
• Várias linhas de preços por serviço.
• Tabelas de clientes geridas de forma automática pela aplicação;
• Análises multidimensionais configuráveis.
• Aviso de pendentes vencidos enviados automaticamente a Clientes e Utilizadores
• Configuração da periodicidade e dias após vencimento.
• Permite anexar nos documentos e entidades ficheiros de vários tipos (imagens, documentos Word,
Excel…)

LICENCIAMENTO ESPECÍFICO**

PROFISSIONAL

• Dados de produção;
• Tratamento de nºs de série, com a possibilidade da sua criação
automática através de regras;
• Transferências entre armazéns;
• Gestão do consumo de embalagens/recipientes;
• Gestão de stock em duas unidades de medida (ex: stock por
caixa e à unidade, para um dado produto);
• Gestão de produção: Composição/decomposição de produtos;

• Integração de documentos entre empresas;
• Comissões de Vendedores;
• Comunicação EDI;
• Comunicação de guias de transporte;
• Envio automático do ficheiro SAFT-PT;
• Interface com balanças e visores totalmente
configuráveis;
• Gestão de Talões de Desconto/cheques prenda;

• Gestão de cheques pré-datados;
• Depósitos, levantamentos e transferências entre contas;
• Possibilidade de discriminar os métodos de pagamento;

• Comunicação de inventários a AT;
• Gestão de lotes suportando a rastreabilidade na
movimentação;
• Definição do controlo de stock por produto/armazém

CARATERÍSTICAS AVANÇADAS
MULTI-UTILIZADOR

• Permite definir vários utilizadores da aplicação, com perfis de utilização diferentes.

MULTI-EMPRESA

• Permite criar várias empresas distintas.

CLIENTE SERVIDOR

• Permite trabalhar, em simultâneo, mais do que um posto.

MAPAS E RELATÓRIOS

• Permite a configuração dos mapas e relatórios.

** LICENCIAMENTO ESPECÍFICO
Apenas adicionadas às linhas Small Business e Profissional.

A EMPRESA

A Analogon é uma empresa 100%
nacional, tendo como objetivo o
desenvolvimento de software de qualidade
para satisfazer as exigências dos
segmentos de mercado onde se posiciona.
Com uma ampla oferta de produtos e
serviços desenvolvidos para o mercados
nacional, a Analogon Software, desenvolve
projetos de integração e à medida das
necessidades dos nossos clientes.

Somos uma equipa composta por
quadros com experiência de longos anos
no desenvolvimento de soluções para
diversos segmentos de mercados.
As soluções Analogon Software foram
certificadas a partir do dia 2 de
Novembro de 2010. Estas soluções, para
além de disponibilizarem novas
funcionalidades, cumprem as obrigações
impostas na Portaria n.º 363/2010.

“Projetos de integração e à
medida das necessidades dos
nossos clientes.”

Rua Dr. Eduardo Gonçalves nº 2
4720-343 Ferreiros - Amares
Braga - Portugal
e. analogon@analogon.pt
t. 253 908 398
m. 969 609 773

