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Gestão comercial Fac2011 

Fac2011 é uma solução composta pelos módulos de gestão de stocks, factu-

ração, contas correntes clientes/fornecedores/bancos/letras, encomendas, 

produção, reparações, auto-venda e pré-venda. 

Foi desenvolvida com a preocupação de atender às necessidades específi-

cas destes negócios, fornecendo uma conveniente interface gráfica e inte-

gração com uma robusta base de dados.  

 

Fac2011 é uma aplicação de gestão comercial profissional para PME. 

Tel: 239802340 

Fax: 239802349 

comercial@comograma.pt 

Urbanização Vale Verde, 

34 Loja 

3040-350 Coimbra 

 

C O M O G E S T  



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

      Versão certificada nº 0048/DGCI. 
      Multi-empresa. 

Multi-utilizador com diferentes níveis de acesso. 
Multi-armazém. 
Motor SQL Cliente/servidor. 
Manutenção de dados por acesso directo através de SQL. 
Exportação de todas as listagens para os formatos PDF, RTF, XLS e HTML. 
Configuração de documentos. 
Mensagens pela rede entre utilizadores. 
Controlo de Lotes e Número de Série. 
Integração de valores directamente para a aplicação de contabilidade. 
Solução de Auto-venda/ Pré-venda integrada. 
Inventário integrado com terminais portáteis. 
Geração do ficheiro de auditoria SAFT-PT. 
Actualizações On-line com alertas. 

 
 
FACTURAÇÃO 

Recolha de qualquer tipo de documento (Factura, Guia remessa, Guia de Transporte, etc). 
Ligação entre documentos (Ex. Guia de remessa p/ factura). 
Mapa de IVA (Envio por e-mail). 
Listagem de conferência de documentos. 
Facturação em moeda estrangeira. 
Mapas de comissões de vendedores. 
Cópia de documentos entre empresas. 
Opção para expedição de mercadoria. 

 
 
GESTÃO DE STOCKS 

Informação pormenorizada e completa para a gestão de artigos. 
Hierarquização dos artigos em famílias e sub famílias. 
Artigos com código barras tipo EAN13, EAN8, c/preço incluído, peso incluído, codificação livre. 
Movimentação em diferentes unidades com respectivos factores de conversão. 
Definições de descontos por artigo associados ao cliente. 
Etiquetas c/ código de barras. 
Preçários fotográficos. 
Inventário valorizado por armazém, entre datas, por família, por fornecedor. 
Gráficos gerais compras/vendas em valor ou quantidade. 
Gráficos comparativos entre famílias de artigos compras/vendas, valor/quantidade, vendas/lucro. 
Gráficos comparativos entre anos. 
Cópia de movimentos entre empresas. 
Controlo de lotes de clientes e fornecedores. 
Existência de artigos por validade do lote. 
Inventários valorizados. 
Transferências entre armazéns. 
Controlo de taras 

 
 
CONTAS CORRENTES 

Clientes / Fornecedores / Bancos / Letras. 
Gestão de todo o tipo de recebimentos. 
Actualização automática dos documentos efectuados na facturação. 
Abertura automática das contas de clientes e fornecedores vindos da facturação. 
Gráficos comparativos entre bancos. 
 

 

LISTAGENS 

Balancetes clientes / fornecedores / bancos. 
Documentos por liquidar. 
Antiguidade de saldos. 
Antiguidade de saldos por meses. 
Extractos. 
Avisos de pagamento. 
Notas de lançamento. 



Conciliação bancária. 
Notas de pagamentos a fornecedor. 
 

ENCOMENDAS 

Gestão de encomendas de clientes e fornecedores.  
Satisfação total ou parcial das encomendas. 
Geração automática de encomendas a partir de orçamentos.  
Geração de encomendas a partir de listagem de artigos em ruptura. 
Encomendas tipo. 
Listagens de encomendas pendentes. 
 
 

PRODUÇÃO 

Programa para controlo do processo produtivo. 
Composição de artigos. 
Emissão de ordens de produção por secção. 
Emissão de folhas de serviço (listagem com o total de artigos a produzir por secção) 
Histórico de produção. 
Facturação compostos com actualização instantânea do stock dos componentes. 
 

 
REPARAÇÕES 

Programa para controlo de reparações e assistência técnica. 
Folhas de obra. 
Emissão de talões de recepção para o cliente. 
Emissão de relatório técnico. 

      Tabela de defeitos por tipo de máquina e componente. 
 
 
CLIENTES ALVO E POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO 

A solução FAC2011 pode ser utilizada por todas as Microempresas e PME' s. A possibilidade de ligar vários postos 
de trabalho e um robusto sistema de base de dados garantem que esta solução possa crescer com o seu negócio. 
 
DEMONSTRAÇÕES 

Demonstrações da solução FAC2011 podem ser solicitadas à Comograma sem qualquer compromisso de aquisi-
ção. 


