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:: Faturações Filosoft ::  

Um mundo cheio de vantagens para o seu negócio! 

Tarefas simples e intuitivas  
As soluções de faturação Filosoft distinguem-se não só pela facilidade na sua configuração, 

como também na sua utilização diária. Não fique agarrado às tarefas complexas dos        

programas e torne o seu dia-a-dia mais agradável. 
 

Rapidez e fiabilidade nos resultados 
Assentes na tecnologia mais avançada, os programas Filosoft foram concebidos para lhe 

proporcionar resultados fiáveis. Porque o tempo é cada vez mais um bem precioso, não fique 

agarrado às tarefas diárias do seu programa. 
 

Paga só o que necessita 
As soluções Filosoft são ajustadas às necessidades do cliente. Aqui não tem de pagar as   

opções que não usa. Diga-nos quais as suas necessidades e apresentamos-lhe a solução       

indicada para o seu negócio.  
 

Evolução à medida do seu negócio 
Com as soluções de faturação, poderá fazer upgrades em qualquer momento, para o      

programa que se ajusta às novas necessidades do seu negócio. Um processo bastante     

simples e transparente que permite que se mantenha sempre atualizado. 
 

Acompanhamento personalizado, sempre que  desejar 
Com as soluções Filosoft usufrue de apoio técnico quando e onde quiser. A nossa rede de 

Parcerias a nível nacional permitem dar-lhe resposta em tempo útil, de todas as suas        

questões.  

Gestor.32  

Gestão Comercial 
 

A solução de faturação 

mais completa, perfeita 

para empresas que neces-

sitem da opção multi-

armazéns. 

Esta solução permite a 

análise de mapas e      

gráficos, apoiando a    

empresa na tomada de    

decisões com o máximo 

de eficiência.  

Comerc.32  

Faturação Comercial 
 

Concebido para dar    

resposta às necessidades 

das micro e pequenas 

empresas, o Comerc.32 é a 

ferramenta ideal que    

contempla o controlo de 

contas correntes e stocks. 

Fase.32  

Faturação de Serviços 
 

Vocacionado para a   

faturação de serviços, o 

Fase.32 é uma aplicação 

simples, sem stocks que se 

destina a empresas      

prestadoras de serviços, 

profissionais liberais ou  

empresários em nome  

indiv idual  que não        

necessitem de faturar com      

controlo de artigos. 

Módulos disponíveis para o seu programa de Faturação 

MÓDULOS Gestor.32 Comerc.32 Fase.32 

Encomendas    

Propostas Standard   

Avenças Standard  Standard 

Autofaturação    

Obras    

Oficinas    

Produção    

Sincronização    

EDI    

Ourivesarias    

ENCOMENDAS 

Para um autêntico controlo 

das encomendas dos seus 

cl ientes e aos seus           

fornecedores. 

OBRAS 

Registe e acompanhe a 

folha de obra, fundamental 

para gerir o seu negócio. 

OFICINAS 

Crie e acompanhe a ficha 

da viatura, mantendo    

sempre atualizado o estado 

da manutenção da viatura.  

EDI 

A  f a c i l i d a d e  n a                

comunicação eletrónica 

das suas faturas. 

OURIVESARIAS 

Gestão exclusiva para    

ourivesarias. 

AUTOFATURAÇÃO 

Um modelo de faturação 

em que o cliente procede à 

emissão de faturas pelo seu 

fornecedor. 

PRODUÇÃO 

Para uma gestão eficaz da 

produção. Acompanhe 

todas as fases do processo 

da produção até ao      

produto acabado. 

PROPOSTAS 

P a r a  a  c r i a ç ã o  e             

organização completa das 

suas propostas a clientes. 

AVENÇAS 

Fature automaticamente os 

serviços para vários clientes. 

SINCRONIZAÇÃO 

P e r m i t e  i n t e g r a r  a           

informação entre várias 

postos. 


