
Com a entrada em vigor do novo SAF-T existem novas regras a ser 

cumpridas pelas empresas:

- Todos os documentos passíveis de ser entregues ao cliente terão que ser 

exportados para o SAF-T e assinados.

- Para todos os equipamentos que possuam numero de série este tem que 

ser indicado e comunicado na sua transação.

- ...

NOVO SAF-T



Tudo o que precisa de saber do seu negócio está gora concentrado num

único lugar.

A informação de fácil leitura esta disponível de imediato e de acordo com as

suas necessidades.

Permita que a informação chegue a quem precisa e mantenha o total controlo

sobre ela.

PAINEL DE CONTROLO INTERATIVO



Os diferentes motores de pesquisa são um elemento fundamental na

facilidade de trabalho no inWork.

A sua já grande possibilidade de personalização foi alargada através da

utilização de uma ação completamente configurável nos parâmetros de

pesquisa e de apresentação de conteúdo.

PERSONALIZE A PESQUISA



Os documentos são o suporte dos processos de gestão dentro da

empresa. O painel de validação e acompanhamento dos documento

permite-nos construir o fluxo dos processo, o seu acompanhamento,

validação e responsabilização dos intervenientes.

VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS



LINHA DOCUMENTO - VENDEDOR

Na sua maioria a informação recolhida manualmente provém de linha de 

documentos. É importante que essas linhas contenham a informação 

necessária para o tratamento e a sua análise.

Foi acrescentada a possibilidade de escolher o vendedor por cada linha de 

documento, juntando-se esta informação à já vasta possibilidade de 

escolha na fase de lançamento.



ATRIBUTOSWIDGET DE AÇÕES DIRETAS

Juntar toda a personalização e configuração necessária para obter a

informação desejada é o princípio da criação das ações.

As ações estão disponíveis para execução direta através dos widgets no

painel de controlo.



GRÁFICO EVOLUTIVO DAS VENDAS

Acompanhe a evolução das vendas, custos e margens constantemente.

O widget de evolução de vendas, sempre disponível através do painel 

de controlo do utilizador, mostra a informação sempre atualizada 

recorrendo a um gráfico intuitivo.



PRODUTOS COMPOSTOS

Os produtos compostos estão mais completos.

A configuração da forma como aparecem no documento e como devem ser 

lançados nos stocks e nas vendas diversifica e simplifica a sua utilização.



O acesso rápido às diferentes funcionalidades do software é fundamental

para uma utilização simples e eficaz do sistema de informação.

O widget em que se pode agrupar entradas de menu, listagens e análises

dos diferentes módulos bem como funções e funcionalidades específicas

é uma excelente ferramenta de customização e simplificação da

utilização.

ATRIBUTOSWIDGET DE OPÇÕES DO MENU



Os documentos, quer sejam internos ou fiscais, são a base de recolha e 

introdução de dados no inWork.

É por isso fundamental que a gestão dos documentos evolua, facilitando a 

sua utilização, aumentando a performance e melhorando os dados 

disponibilizados. Foi acrescentada a possibilidade de configurar por tipo de 

documento o conteúdo e ordenação das suas linhas.

LINHA DOCUMENTO PERSONALIZÁVEL



INVENTÁRIO CONFIGURÁVEL

A gestão de stocks é um elemento crucial do sucesso comercial da empresa.

Tornamos a listagem de inventário um elemento de gestão, permitindo a 

sua personalização em conteúdo e no seus filtros.



ENVIO SEGMENTADO DE EMAILS

A comunicação com os seus clientes e possíveis clientes é crucial para dar a 

conhecer os seus produtos e serviços.

O módulo de contas correntes do inWork possui uma ferramenta de envio 

de emails que conjugado com a facilidade de acrescentar atributos de 

segmentação aos clientes é uma ferramenta poderosa de comunicação.  



ENVIO SEGMENTADO DE SMS

Os telemóveis e smartphones são os dispositivos de comunicação mais 

comuns atualmente.

Segmente os seus clientes e comunique com eles de forma assertiva e 

imediata através deta funcionalidade incorporada de base no seu ERP 

inWork.



DESC. FINANCEIRO E DE DOCUMENTO

Tornar cada vez mais fácil a utilização diária do software de gestão é um 

dos objetivos da equipa inWork.

Incluímos a possibilidade de fazer descontos financeiros nos documentos 

com pagamento e desconto no total em todos os documentos.



WIDGET DE VENDAS POR FAMÍLIAS

Da composição das suas vendas pode depender a margem

disponibilizada pela atividade comercial.

O widget interativo de análise de vendas por famílias permite-lhe o

conhecimento constante da repartição relativa e absoluta das suas

vendas.



OUTRA VIA OUTRA IMPRESSORA

A emissão de documentos não tem que ser apenas uma questão fiscal, 

utilizar uma ou mais vias de documento para gestão interna, em espaços 

físicos distintos pode ser importante.

O inWork possibilita o envio de uma ou mais vias para uma impressora 

diferente das restantes vias.



DADOS NÃO FISCAIS - ALTERAÇÃO

A assinatura de documentos fiscais condiciona o manuseamento destes 

documentos.

Os documentos fiscais possuem dados de gestão e informativos associados 

que, não sendo fiscais podem ser alterados e ajustados para melhor 

controlo e gestão interna.



NOVOS FORMATOS DE IMPRESSÃO

Valorizamos a imagem da empresa junto dos seus clientes, passamos a

disponibilizar novos formatos de impressão de documentos em formato A5,

tanto em landscape como em portrait.

Com a possibilidade de manter várias configurações e escolher em cada 

tipo de documento qual a configuração pretendida possibilitamos a 

economia na impressão.



VALIDAÇÃO POR LINHA DOCUMENTO

Nas empresas existe uma grande diversidade de processos, colocamos à 

disposição dos nossos clientes mais uma ferramenta para melhorar o 

controlo dos mesmos através da possibilidade de validar cada linha do 

documento individualmente.



EDIÇÃO RÁPIDA DOS ATRIBUTOS

Os atributos são uma excelente fonte de dados adicionais disponível ao 

longo do software de gestão inWork. Particularmente associados aos 

documentos permitem manusear dados importantes para a gestão e fluxo 

de informação dentro da empresa.

A sua alteração rápida, sem necessidade de editar o documento, é mais 

uma ferramenta que agiliza e melhora o dia a dia da empresa.



DOCUMENTO CONFIGURÁVEL

Os documentos impressos são o elemento que com mais frequência 

comunicamos com os nosso clientes. A personalização do conteúdo das 

suas linhas, nomeadamente a informação que contem bem como o espaço 

que lhe está reservado vão de encontro à especificidade de cada 

documento emitido.



MONITORES ALTA RESOLUÇÃO

Os equipamentos informáticos e todos os seus periféricos estão em 

evolução constante. A alta resolução em monitores e monitores de grandes 

dimensões passou a fazer parte do dia a dia das empresas.

O paradoxo de quanto maiores os monitores mais reduzida fica a 

informação (devido à alta resolução) tem agora um fim no software inWork. 

A versão 18.2 está preparada para monitores de alta resolução e respeita o 

ajuste do tamanho feito no sistema operativo.



NOVO ATRIBUTO - PESQUISA

Os atributos são uma marca distintiva da solução inWork, são o primeiro 

elemento de configuração e personalização da solução. Esta ferramenta 

está constantemente a ser melhorada e a ganhar novas funcionalidades. 

Ao acrescentar um motor de pesquisa os seus dados associados a fichas ou 

documentos estamos a alargar a possibilidade de relacionar a informação 

dentro do ERP.


