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Pos2011 - Posto de venda 



A solução POS2011 pode ser utilizada por lojas individuais ou cadeias de 
lojas de todas as dimensões.  

A possibilidade de ligar a vários pontos de venda e um robusto sistema de 
base de dados garantem que esta solução possa crescer com o seu negócio. 
A ligação entre vários postos pode ser feita através de rede local ou linha 
ADSL.  

A missão da n/ empresa baseia-se na criação de 

soluções integrais na área do software de gestão 

tentando estar à altura de todas as alterações 

legislativas que vêm surgindo.   

Pos2011 

 

Pos2011 é uma solução de gestão integrada para 
vendas ao balcão.  

Foi desenvolvida com a preocupação de atender 
às necessidades específicas deste negócio, propor-
cionando um conveniente interface gráfico e inte-
gração com uma robusta base de dados. 

 

Funcionalidades acrescidas e facilidade de uso 
distinguem o Pos2011 das soluções existentes. O 
interface intuitivo facilita a aprendizagem e maxi-
miza a produtividade. 

Possibilidade de ligar várias lojas a um servidor 
central por linha ADSL, permitindo na ausência de 
ligação ao servidor, continuar a registar localmen-
te. Os dados são enviados de forma automática 
com a retoma da ligação. 

 
Software certificado. 

Certificação nº 0048/DGCI 

A utilização de programas certificados em confor-

midade com o disposto na presente portaria é 

obrigatória: 

a) A partir de 1 de Janeiro de 2011, para os sujei-

tos passivos que, no ano anterior, tenham tido um 

volume de negócios superior a € 250 000; 

b) A partir de 1 de Janeiro de 2012, para os 

sujeitos passivos que, no ano anterior, 

tenham tido um volume de negócios superior 

a € 150 000. 

Fazer a gestão da sua loja  
nunca foi tão fácil.  

Touch Screen.  

Permite gerir todos os aspectos relacionados 
com a aquisição, armazenamento e venda de 
artigos. 

Controlo de stocks. 

Venda automática por meio de leitura de 
códigos de barras.  

Cálculo de comissões por operador  

Controlo de pontos.  

Para saber mais vá a www.comograma.pt 

Fazemos a conversão de qualquer    

software a preços especiais.  

Dê o salto definitivo  na qualidade do seu 

software. 

 

Não espere mais tempo, opte por esta solução 

 

Comograma -Programação Informática, Lda. 

A desenvolver software desde 1994 


