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MAIS CLIENTES, MAIS EFICÁCIA, 
MAIOR CONTROLO DE CUSTOS

Descubra a v25 
do PHC CS
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A NOVA GERAÇÃO DE 
ERP QUE PREPARA A SUA 
EMPRESA PARA O FUTURO

A tecnologia é hoje um ativo necessário para 
o sucesso dos negócios: permite às empresas 
serem mais ágeis e mais produtivas. 
A sua empresa, como qualquer outra, necessita 
de processos céleres e otimizados, que permitam 
tomar as melhores decisões em tempo útil. 
Você, enquanto gestor, sabe disso. 
Mas será que sabe realmente de que 
oportunidades dispõe para gerir melhor a sua 
empresa, torná-la mais veloz e cumprir com as 
obrigações legais impostas sem preocupações? 
A cada nova versão, vestimos o fato do gestor 
e obrigamo-nos a pensar como ele, vivendo 
e revivendo os seus dilemas numa base diária. 
Objetivo: tentar resolvê-los ou, pelo menos, 
fazer por minimizá-los. É com esse mindset que 
desenvolvemos ferramentas de gestão, sempre 
com a Excelência na Gestão em mente. 
A cada nova versão, tomamos as dores do 
gestor moderno, que sabe que não é possível 
gerir bem sem tecnologia e que se o fizer vai 
ser ultrapassado.  
A cada novo desenvolvimento, focamo-nos no 
gestor apressado, que sabe que a velocidade é 
um fator competitivo vital e que o business 

at speed é o caminho para o sucesso. 
A cada nova funcionalidade, pomo-nos na pele 
do gestor preocupado, que focado na árdua 
tarefa de criar valor para o negócio, não quer 
preocupar-se com questões como “obrigações 
legais”, e aboliu a palavra incumprimento 
do léxico.
A cada nova ferramenta, centramo-nos no 
gestor minucioso, que tem uma forma muito 
própria de trabalhar, quer crescer ao seu ritmo 
e à medida das suas necessidades e valoriza 
a adaptabilidade e a personalização. 
O gestor moderno é aquele que sabe que tanto 
ele como toda a sua equipa ganham em ter um 
sistema integrado, acessível em qualquer lugar 
e pronto para dar resposta. 
Somos apologistas da informação certa, 
no momento certo, exatamente no local onde 
lhe faz falta, e fazemos por elevar a um outro 
nível todos estes pilares a cada novo lançamento. 
A versão 25 do PHC CS, que agora lançamos, 
tem mais de 50 novas funcionalidades, cujos 
benefícios lhe daremos a conhecer em pormenor 
de seguida. 
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CUMPRA COM AS SUAS OBRIGAÇÕES 
LEGAIS E GARANTA A COMPETITIVIDADE 
DA SUA EMPRESA ATRAVÉS DE UMA 
GESTÃO AVANÇADA

O que diferencia um cliente que utiliza PHC CS? 
Sem dúvida, a garantia de que o software de Gestão 
que utiliza, o ajuda a ter uma gestão avançada, 
moderna e automatizada, focada em facilitar o seu 
dia a dia, com total mobilidade.
Os gestores modernos encontram no software PHC 
um excelente aliado, traduzido na possibilidade 
de elegerem o dispositivo em que querem 
trabalhar – seja no PC, smarthphone ou tablet 
–, e em que momento pretendem aceder 
à informação, a fim de obterem uma visão 
detalhada da realidade do seu negócio.
Diga adeus aos processos rotineiros, que 
consomem demasiado tempo e produtividade 
à sua empresa. Com a nova geração de ERP 
com os olhos postos no futuro, tem total 
liberdade para se adaptar comodamente 
à mudança, trabalhar em qualquer parte 
do mundo, sem ter de estar preso às amarras 
do escritório, e tomar as melhores decisões 
on timing, para não perder terreno para 
a concorrência. 
Adicionalmente, tem a garantia de que o 
software PHC antecipa e o ajuda a cumprir com 
as obrigações legais, sem exigir procedimentos 

morosos e complexos. Manter-se ao abrigo 
da lei, despreocupado, vai permitir-lhe não só 
dedicar mais tempo ao seu negócio, para torná-lo 
mais competitivo, como também alcançar novos 
mercados, que vão fazer o seu negócio crescer.
A pensar na gestão avançada da sua empresa, 
e para que as obrigações legais em vigor 
não representem uma dor de cabeça, foram 
desenvolvidas várias funcionalidades que se 
traduzem em mais valias para todos 
os intervenientes diretos do seu negócio.

4
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e-TaxFree com ligação à Global Blue    

O TaxFree prevê o reembolso do IVA em compras feitas 
por viajantes estrangeiros com residência fora da União 
Europeia. Se disponibiliza o serviço aos seus clientes, 
e por via do Simplex +, passou a ter de comunicar 
eletronicamente à Autoridade Tributária (AT) os dados 
relevantes da compra, saiba que é possível cumprir com 
este requisito legal sem constrangimentos, mantendo 
a rapidez e simplicidade do seu atendimento. 

Emita documentos com isenção do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA) nas compras realizadas 
por viajantes com residência fora da União Europeia, 
efetue a comunicação automática desses documentos via 
webservice com a GlobalBlue (empresa de intermediação 
financeira) – se a comunicação for bem sucedida, receberá 
automaticamente na impressora de talões o ficheiro PDF 
relativo ao comprovativo de reembolso a ser entregue 
ao viajante –, e dê liberdade aos seus clientes para 
escolher a forma como querem ser reembolsados 
(dinheiro ou cartão). 

Livre-se da carga administrativa associada a este processo, 
com a garantia de comunicação em tempo real, maior 
rapidez no processo de reembolso e um melhor serviço 
prestado aos seus clientes, garantia máxima de mais 
oportunidades de negócio. 

Cumpra com as regras contabilísticas e 
controle os documentos de faturação anulados    

Certamente que em algum momento do seu dia a dia 
já precisou de anular um documento de faturação ou 
de compra que já tinha sido integrado na contabilidade. 
Para que a gestão da sua empresa cumpra com as 
regras estabelecidas pelo SVAT (Selo de Validação da 
Autoridade Tributária), sempre que seja necessário anular 
um documento de faturação – fatura, nota de débito ou 
de crédito – ou de compra já refletido na Contabilidade, 
será automaticamente criado um novo movimento 
contabilístico associado às contas contabilísticas 
respetivas, que indica a reversão do documento, e mantém 
o original. Desta forma, será possível visualizar todos os 
movimentos contabilísticos que tiveram como origem o 
documento de faturação associado. O fluxo de trabalho
é automático e não implica esforço adicional. 
A fim de facilitar o acompanhamento da rotina de 
regularização contabilística e melhorar a sua gestão 
habitual, pode, no mesmo ecrã, consultar não só a 
informação da contabilização do documento, como 
também o documento contabilístico derivado da anulação.
Para que possa acompanhar de perto e ter uma visão geral 
da rotina de regularização contabilística, pode, a partir do 
documento de faturação, não só visualizar e consultar o 
lançamento contabilístico da venda, como também o da 
anulação da mesma. 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Simplificação de processos
• Comunicação direta com a GlobalBlue
• Rapidez no reembolso do IVA
• Redução do tempo de espera 
        no atendimento
• Maios satisfação por parte do cliente
• Maior competitividade face à concorrência

V
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Fatura eletrónica nos 
contratos públicos   

Dia 18 de abril de 2019. Sabe o que acontece neste 
dia? A legislação europeia que obriga à emissão de 
faturas eletrónicas na contratação pública – faturas 
emitidas, transmitidas e recebidas num formato eletrónico 
estruturado, definido pela Diretiva Europeia – torna-se 
uma realidade efetiva a nível nacional. Trocado por 
miúdos, a partir deste dia, organismos da administração 
direta do Estado e institutos públicos passam a ter de 
emitir, transmitir e receber faturas por via eletrónica, 
no formato UBL 2.1. 

O que significa isto para o seu negócio? O número de 
entidades e empresas que estão a adotar a faturação 
eletrónica está a crescer e, quanto mais cedo se 
preparar para este cenário, melhor. É certo que, à 
primeira vista, este requisito pode representar uma dor de 
cabeça, pelas implicações que acarreta, mas encare esta 
obrigatoriedade como uma oportunidade única de agilizar 

a faturação e reduzir custos inerentes a este processo. 
O cenário acabou de se tornar muito mais atrativo, não? 
E se lhe dissermos que pode ficar ainda mais? 

Já referimos que o modelo de fatura eletrónica a seguir 
deve ser o estabelecido pela Diretiva Europeia. 
O que ainda não lhe dissemos é que, enquanto empresa, 
não tem de saber todas as especificações da norma, 
como à priori seria suposto. E sabe porquê? 
Porque o PHC CS, está preparado para responder às 
exigências comunitárias, gerando e transmitindo a fatura 
no formato requerido. 

Em Portugal, o processo de implementação nos 
organismos da administração direta do Estado 
e institutos públicos é coordenado pela eSPap – 
Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública responsável pela emissão dos requisitos técnicos 
e funcionais que suportam a referida implementação 
– que resultaram na adaptação do formato de ficheiro 
eletrónico UBL 2.1 à realidade destas entidades –, 
e a boa notícia é que o PHC CS está preparado para 
produzir o documento eletrónico configurado com 
essas mesmas especificações. Desta forma, se a sua 
empresa tem relações contratuais com organismos 
da administração direta do Estado, institutos públicos 
ou outra entidade pública que tenha adotado as 
especificações definidas pela eSPap, não tem 
de se preocupar. 

Acontece que há entidades públicas que, pela própria 
natureza da sua atividade, podem ter elementos não 
contemplados no modelo standard definido pela 
eSPap, que precisam de comunicar, situação que as 
pode obrigar a desenvolver extensões específicas. 

A boa notícia é que ainda assim, não há razões para 
preocupações, uma vez que o PHC CS também está 
preparado para fazer face a este cenário. Se a sua empresa 
tem relações contratuais com entidades públicas que 
tenham adotado o formato UBL 2.1 com outras extensões, 
na altura de fazer a comunicação só tem de optar por 
produzir o ficheiro em formato XML e enviá-lo para um 
operador de e-invoice, que se encarregará de fazer a 
conversão do ficheiro para o formato UBL 2.1, e garantir o 
envio para a entidade destino. Simples, não? 

Cumpra com esta obrigação legal com total segurança e 
quase sem esforço com a ajuda do PHC CS, devidamente 
adaptado para o ajudar a responder à nova Diretiva 
Europeia de forma simples, rápida e em qualquer lugar. 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Mais controlo na gestão e na contabilidade 
• Conformidade com as obrigações legais
• Software preparado com as regras 

contabilísticas
• A contabilidade espelha a anulação dos 

documentos de faturação

V

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Cumprimento legal com pouco esforço
• Software preparado para organismos da 

administração direta do Estado e institutos 
públicos

• Software preparado para adaptar a estrutura xml 
        a cada organismo público
• Maior competitividade nos mercados

V
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MB WAY NO POS      

Os consumidores procuram, cada vez mais, soluções 
que tornem os pagamentos mais simples, mais cómodos 
e mais rápidos. Os portugueses renderam-se ao MB Way 
e poderem optar por utilizar este método de pagamento 
simples quando adquirem bens ou serviços, é sinónimo 
de uma melhor experiência de compra, com benefícios 
diretos para si enquanto lojista. 

Dê visibilidade à sua loja e faça disparar as suas vendas 
através da disponibilização deste método de pagamento 
moderno, proporcionando aos seus clientes uma 
experiência simples, fiável e cómoda na hora de pagar. 
Poder efetuar pagamentos com o seu método favorito na 
sua loja é meio caminho andado para o cliente ficar com a 
melhor impressão e voltar, com vontade de comprar mais. 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Meio de pagamento utilizado por mais 
        de 1 milhão de utilizadores 
• Transações imediatas 
• Pagamentos ao alcance de um número 
        de telemóvel 

V

HÁ MAIS 
FUNCIONALIDADES 
NO PHC CS EM WEB
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App PHC Notify 
O seu negócio sempre alerta      
E se recebesse uma notificação no seu smartphone ou tablet 
de cada vez que é convocado para uma reunião, quando que 
lhe atribuem uma responsabilidade ou tarefa num projeto em 
que está inserido ou sempre que um colaborador introduz 
uma despesa para aprovar? A App PHC Notify, disponível 
para Android ou iOS, torna este cenário possível.  Só tem de 
descarregar a aplicação gratuita através da Play Store ou da 
App Store, configurar diretamente no seu software PHC em 
web de forma simples e rápida as notificações que pretende 
receber, e esperar que o alerta apareça no ecrã do seu 
smartphone, informando-o de atualizações importantes 
que podem exigir a sua intervenção imediata.

Quantas vezes há projetos que ficam pendentes, 
impossibilitados de avançar por falta de aprovação prévia 
de alguém que está ausente da empresa por tempo 
indeterminado ou sem acesso ao PC? Demasiadas, não? 
O mercado laboral não dorme e a velocidade feroz da 
mudança pede respostas em tempo real, que exigem uma 
atenção redobrada por parte dos decisores, que nem sempre 
conseguem chegar a todo o lado. Exceto se tiverem as 
ferramentas certas. O sistema de notificações PHC Notify 
é uma dessas ferramentas, que comunicam on time com 
os utilizadores, facultando-lhe informações importantes 
para o seu dia a dia. 

Imagine que um colaborador submete uma despesa que, 
enquanto líder, tem de aprovar. Até agora, a aprovação ficava 
pendente, até que houvesse disponibilidade da sua parte 
para aceder ao software e analisar todas as ações 

que necessitavam do seu ok para avançar, mas o cenário 
muda de figura com a entrada em campo do PHC Notify. 
Isto porque assim que a despesa é submetida, vai poder 
receber automaticamente uma notificação no ecrã do seu 
smartphone a informá-lo de que tem uma despesa por 
aprovar e, no mesmo segundo, navegar diretamente para o 
ecrã de despesas para aprová-la. 

E quem diz a aprovação de uma despesa, diz atribuição 
de uma nova tarefa, um workflow a que tem que dar 
seguimento ou uma classificação de faltas que está a 
condicionar o processamento de ordenados, apenas 
para dar alguns exemplos.  
Para além das notificações diretamente relacionadas com 
o dia a dia do seu negócio, terá acesso a todas as notícias 
pertinentes do universo PHC, cruciais para estar sempre a par 
das novidades que podem acrescentar valor ao seu negócio. 
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      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Acompanhamento da empresa ao minuto 
sem estar no software

• Capacidade de resposta mais rápida 
        e imediata
• Melhorar a comunicação interna entre 
        os colaboradores
• App disponível para Android e iOS
• Fácil de instalar e configurar avisos e alertas

V
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Maior produtividade na emissão 
dos mapas fiscais 

O fecho anual das contas e a emissão dos reportes fiscais 
são obrigações a que nenhuma empresa pode escapar. 
Felizmente, graças ao PHC CS, é simples cumprir com 
estas obrigações legais, que podem ser facilmente 
realizadas num ecrã simples e intuitivo, muito semelhante 
aos próprios modelos oficiais. 

Em qualquer dispositivo, tem a possibilidade de aceder 
ao Monitor de Mapas e Declarações, onde pode realizar 
ações como consultar Balanços ou Demostrações de 
Resultados e até mesmo produzir a Declaração Periódica 
ou Recapitulativa do IVA. 

A boa notícia é que com a versão 25 do PHC CS é ainda 
mais fácil cumprir com todas as obrigações legais. 
A partir de agora, já é possível produzir o Modelo 22 
e a Informação Simplificada Empresarial (IES) quando 
e onde quiser. Produza estes mapas de forma simples e 
rápida, com a possibilidade de incluir os respetivos anexos 
e efetuar alterações necessárias dos valores apresentados, 
no momento em que lhe for mais conveniente. 

Contabilidade em tempo real      

Imagine a possibilidade de ter todos os movimentos 
efetuados pela sua empresa – por exemplo, adiantamentos 
de clientes, recibos de pagamento a fornecedores, 
recibos para clientes, transferências conta-conta, talões 
de depósito e documentos de tesouraria – integrados na 
contabilidade de forma automática, sem ter de recorrer 
posteriormente a opções de contabilização. 
E, por via disso, conseguir obter mapas e/ou balancetes 
logo após a execução do movimento.  

Com a integração automática de todos estes movimentos, 
passível de realizar em ambiente web, passa a ser possível 
contabilizá-los de forma automática, na hora da gravação 
do registo. Resultado? Vê a sua rotina laboral facilitada, 
garante que tem a contabilidade sempre em dia, aumenta 
a sua produtividade, uma vez que a contabilização é online 
e automática, e ganha tempo que pode dedicar a realizar 
outras tarefas contabilísticas. 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• ERP integrado
• Aumento da produtividade 
• Operações realizadas em ambiente web

V
      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Aumento da produtividade do colaborador 
que realiza esta tarefa

• Produção de mapas de gestão em ambiente 
web de forma simples e rápida

V
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Otimize o processo 
de Reconciliações Bancárias

O casamento entre os movimentos do extrato bancário 
e da tesouraria é uma tarefa rotineira, que pode ser 
facilitada com o PHC CS Gestão em web. Assim que 
aceder ao extrato bancário através do portal do seu banco 
ou quando receber o extrato em ficheiro por e-mail, pode 
aceder de imediato à opção de Reconciliação já 
no PHC CS. 

Para importar o extrato para o software, basta arrastar 
o ficheiro excel para o ecrã, sem necessidade prévia de 
edição – caso exista alguma coluna que não interessa, 
pode, mesmo antes de começar a efetuar a reconciliação, 
indicar que quer ignorá-la. Ficheiro importado tal qual 
como pretende, surgirão, no mesmo ecrã, mas em grelhas 
distintas, os movimentos de contas de tesouraria e os 
movimentos importados, momento a partir do qual estará 
em condições de realizar a relação. E, se, por alguma 
razão, tiver de interromper o processo, pode sempre 
retomar a reconciliação que já tinha iniciado e prosseguir 
a partir do ponto exato onde tinha parado.

Graças ao novo ecrã de reconciliações bancárias, pode 
ainda, de forma simples e rápida, filtrar a informação, 
de forma a encontrar os movimentos desejados. 
E, se por acaso, existirem movimentos no extrato que 
ainda não constam da tesouraria, basta criar o registo 
a partir do movimento respetivo. Tudo no mesmo ecrã, 
sem correr o risco de perder o foco.

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Rapidez no processo de reconciliação 
• Reconhecimento dos campos de cabeçalho do seu extrato 
• Maior rigor na seleção e comparação de movimentos
• Inserção de movimentos pendentes no banco que não chegaram à contabilidade
• Identificação de valores parciais que correspondem a um montante global, e vice-versa
• Importação de extratos em excel de qualquer instituição financeira

V
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Simplifique os processos associados aos 
pagamentos a fornecedores            

Efetuar pagamentos a fornecedores nunca foi tão fácil. 
E nem precisa de estar em frente ao computador no 
escritório. Tal e qual como um assistente pessoal que o 
acompanha para todo o lado, o Assistente de Pagamento 
a Fornecedores dá-lhe total liberdade para escolher o 
lote de documentos que pretende pagar, evitando, assim, 
passos desnecessários e repetitivos.

Já consultou a sua conta bancária e deu conta de que 
no mês corrente só consegue pagar algumas faturas? 
Pode definir um valor, de acordo com o saldo que tem 
disponível, e optar por uma das seguintes possibilidades: 
esperar que o software o distribua automaticamente por 
critério de antiguidade, ou selecionar, você mesmo, 
as faturas que pretende regularizar. 

No final, obtém uma visão geral dos processamentos 
efetuados, podendo, de forma simples, não só verificar a 
lista dos que foram realizados com sucesso, como também 
daqueles que, por ocorrência de algum tipo de anomalia, 
não foram processados. 

De seguida, pode navegar diretamente para o ecrã de 
transferências bancárias para gerar o ficheiro SEPA e, 
no mesmo momento, aproveitar para enviá-lo ao banco. 

Os movimentos a incluir neste ficheiro serão os resultantes 
da aplicação de diversos critérios – por exemplo, a data 
inicial e final dos pagamentos –, que tem total liberdade 
para definir.  

Reflexões automáticas em ambiente web 

Para uma gestão analítica da sua empresa 
– por exemplo, em termos de rentabilidade por 
setores ou departamentos – precisa de controlar 
todos os custos e proveitos detalhados por áreas. 
Isso obriga a uma reflexão analítica dos valores dos 
gastos e rendimentos contabilizados. 

Com o PHC CS Contabilidade em web evita duplicação 
de trabalho, já que configura uma única vez a relação 
entre as contas da contabilidade analítica e as da 
contabilidade geral. Ao integrar automaticamente os 
documentos do PHC CS Gestão na contabilidade, 
esta configuração será respeitada, gerando reflexões 
automáticas nos movimentos contabilísticos. 
Tudo para que os mapas contabilísticos possam 
apresentar a informação geral da empresa, ao mesmo 
tempo que detalham a informação analítica de 
determinado departamento. 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Processo automatizado 
• Maior produtividade nos registos contabilísticos 
• Informação contabilística sempre atualizada 

V

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Liberdade de ação para realizar em poucos 
segundos e a partir de qualquer dispositivo,

        o pagamento de várias faturas a fornecedores
• Realização de transferências bancárias pelo 

valor correspondente à dívida
• Maior produtividade e automatização para 
        os colaboradores

V
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Processamento assíncrono de documentos                           

Emitir de uma só vez todos os documentos de faturação que 
pretende sem ter de aguardar pelo fim do processamento para 
continuar a trabalhar já representa, por si só, elevados ganhos de 
produtividade. Ainda mais porque pode continuar a acompanhar 
todo o processo – saber quantos documentos já foram emitidos, 
quantos já foram integrados na contabilidade, quantos falharam e 
o porquê de não terem sido emitidos (com referência à anomalia 
encontrada). E se, por acréscimo, depois de corrigida a anomalia 
de determinado documento que ficou pendente de processamento, 
puder voltar a processá-lo a partir do Monitor de Processamento 
Assíncrono? E quem diz emissão automática de faturação, diz 
integração de documentos de compras e faturas na contabilidade. 
O resultado é óbvio: maior rapidez no processo e maior controlo no 
fluxo de tarefas diárias. 

Tire partido da nova secção adicionada ao ecrã de processamentos 
assíncronos, simplifique o seu dia a dia e ganhe tempo para executar 
outras tarefas. O tempo que dedicará à faturação e às integrações 
na contabilidade será significativamente reduzido e nada ficará por 
faturar/integrar. 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Melhor performance no ERP
• Possibilidade de emitir de uma só vez todos os documentos 

de faturação pretendidos
• Processo eficiente e flexível
• Maior controlo nos documentos a serem processados

V
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Produção do ficheiro SAF-T(PT) com validação 
de erros e caracteres não imprimíveis                   

Quando pensa em ficheiro SAF-T (PT) pensa 
inevitavelmente na mensagem “ficheiro inválido” que 
lhe aparece vezes sem conta quando tenta submetê-lo 
no site da AT? Provavelmente, significa que tem problemas 
de estrutura face às regras de construção constantes 
na Portaria 302/2016 – nomeadamente carateres não 
imprimíveis (decorrentes da importação de documentos 
de outros softwares para o PHC ou fruto de informação 
incorreta na introdução de registos) –, muitas vezes difíceis 
de detetar, e que o impedem de ser aceite pelo organismo 
do Ministério das Finanças. 

A boa notícia é que o PHC CS, na versão que agora é 
lançada, vai libertá-lo dessa dor de cabeça, validando 
a informação contida no ficheiro SAF-T(PT) – elimina 
automaticamente os carateres não imprimíveis – antes 
de o produzir. Resultado: menos trabalho administrativo
 e mais segurança na geração de ficheiros. 

Comunicação de documentos de transporte 
à AT via SAF-T(PT)        
  
Sabe, certamente, que o ficheiro de Comunicação de 
Documentos de Transporte à AT é um ficheiro XML com 
a informação sobre os documentos de transportes 
emitidos e que ainda não foram comunicados 
à Autoridade Tributária. 

A novidade é que já é possível produzir este ficheiro 
em ambiente web e importar para o software o ficheiro 
de resposta emitido pela AT. Ao fazê-lo, o campo “Cód. 
Ident. AT” dos ecrãs de Faturação e Dossiers Internos é 
automaticamente atualizado com o código atribuído pela 
AT. Resultado? Está pronto para circular. 

Ganhe liberdade para cumprir com esta obrigação legal 
com tranquilidade e segurança, produzindo o ficheiro 
SAF-T(PT) quando e onde quiser, e beneficie das 
vantagens de poder realizar o processo completo 
em ambiente web.

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Mobilidade na Comunicação de 
Documentos de Transporte à AT

• Tranquilidade e segurança
• Autonomia por parte do utilizador

V       VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Produção do ficheiro SAF-T(PT) sem erros 
• Menos trabalho administrativo
• Mais segurança a gerar ficheiros 

V



INTERFACE AINDA 
MAIS INTUITIVA

A cada novo desenvolvimento, colocamos o 
utilizador no centro, com o objetivo de maximizar 
a facilidade de interação com o software. 

A interface do PHC CS em web foi redesenhada 
para proporcionar uma navegação ainda mais 
simples e eficiente, permitindo que aceda à 
informação de forma mais intuitiva e chegue aos 
conteúdos que procura sem dificuldade. 

Repensámos todo o sistema de design que 
cumpre princípios básicos da comunicação visual, 
como a legibilidade, os contrastes e os standards 
World Wide Web, em linha com guidelines 
específicas, que definem hierarquias e diminuem 
as exceções ao longo do software, tornando o 
seu comportamento mais uniforme ao longo 
de toda a jornada de utilização. Tudo para que 
consiga apreender mais facilmente o software, 
usá-lo com mais prazer e sem necessidade de 
pensar para executar tarefas simples diárias.  

Nesta nova versão 25, o PHC CS em web 
está mais “user friendly”, tem novas imagens 
de fundo e um novo visual na área de login. 
Áreas específicas da aplicação, como é o caso 

das pesquisas,  tornaram-se mais intuitivas, 
facilitando a compreensão e, consequentemente, 
a utilização. Nunca foi tão fácil criar filtros e fazer 
procuras avançadas nos ecrãs principais, e criar.

E como o tema escuro é uma tendência que 
parece ter vindo para ficar, empreendemos claras 
melhorias neste campo, nomeadamente ao nível 
do contraste, que está mais nítido. 
O resultado é uma leitura confortável e fácil em 
diversas condições de visualização. 
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      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Boa usabilidade em ambiente web, sentida 
desde o primeiro segundo

• Facilidade de interação
• Realização de tarefas de forma rápida, sem 

esforço e sem erros
• Possibilidade de adaptar a solução
        – nomeadamente o ambiente de trabalho –
        às necesidades individuais do dia a dia
• Operações mais frequentes sempre à mão

V
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UM ERP FEITO 
À MEDIDA  

Um dos principais fatores diferenciadores 
do PHC CS, que o distingue de outras soluções 
do mercado, é a capacidade de customização 
do software à exata medida de cada negócio. 
Ou seja, é o software que se adapta à empresa 
e não o contrário. 

É possível alterar significativamente o 
comportamento do software e/ou desenvolver 
e criar de raiz autênticas aplicações dentro do 
mesmo, possibilidades que o tornam imbatível 
na capacidade de adaptação às mais diversas 
realidades.  

Sabemos que todas as empresas e todos os 
clientes são únicos e, por isso, desenvolvemos 
produtos que aprendem com a empresa, 
produtos que crescem quando a empresa cresce 
e, acima de tudo, produtos que se modificam 
quando a empresa precisa de se adaptar 
celeramente às mudanças impostas 
pelo mercado.  

Capacite a sua loja com diversas formas 
de pagamento             

São cada vez mais os consumidores que optam por 
comprar online e as razões – comodidade, facilidade 
na comparação de preços e liberdade de escolha – são 
óbvias. Ter presença digital é o primeiro passo para estar 
mais perto e atrair novos clientes, aumentar as vendas 
e alcançar novos mercados, mas não chega, porque o 
cliente está cada vez mais exigente.  

Portugal apresenta uma das maiores taxas de 
“abandono do carrinho” em compras online, traduzida 
na elevada percentagem de utilizadores que acabam por 
desistir da compra, apesar da suposta intenção revelada. 
A justificação prende-se, na maioria das vezes, com 
questões relacionadas com a inadaptação dos negócios 
online às exigências do consumo atual. O reduzido 
número de formas de pagamento disponibilizados pelas 
lojas online é um dos muitos motivos que explica as 
baixas taxas de conversão existentes.

Os consumidores esperam que os retalhistas os 
conheçam e que lhes proporcionem exatamente o que 
precisam, desde o momento que acedem a qualquer 
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      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Liberdade de criar novas formas de 
pagamento que surgem no mercado 

• Adaptação às novas formas de pagamento
• Personalização à medida

V

site para efetuar compras. Todos os pontos de contacto 
contam, e proporcionar aos seus clientes a possibilidade 
de elegerem a forma de pagamento que consideram mais 
cómoda, é meio caminho para lhes proporcionar a melhor 
experiência. 

Analise as formas de pagamento que melhor servem a 
sua Loja Online – seja pela geografia do seu negócio ou 
para fazer face aos desejos dos seus clientes – e, com a 
ajuda do seu Parceiro PHC, crie conexões aos webservers 
dos fornecedores dos meios de pagamento que pretenda 
disponibilizar. No processo de check-out o cliente passa a 
poder selecionar o seu método de pagamento preferido e 
vai sair da sua loja satisfeito, com a promessa de voltar. 
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PHC ON 
Esteja on e garanta que o seu 
investimento não perde valor  

Com o PHC On, o investimento que faz em software 
não desvaloriza com o passar do tempo. 
Pelo contrário, mantém-se ativo, aumentando o valor 
do software e potenciando o desempenho de toda 
a empresa. Isto porque o serviço PHC On garante-
-lhe o acesso imediato às diversas atualizações 
do software PHC CS – novas versões, alterações 
legais e funcionalidades exclusivas – e disponibiliza 
conteúdos que apoiam os seus utilizadores no 
dia a dia.  

Todos os anos, o software PHC CS disponibiliza mais 
de 100 novas funcionalidades que tornam a sua 
empresa mais inovadora e competitiva. E ainda tem 
acesso a várias funcionalidades exclusivas, como por 
exemplo: 

• Envio automático das faturas e guias de 
transporte para a Autoridade Tributária (AT); 

• Criação rápida do ficheiro com inventário de 
existências a enviar à AT; 

• Gestão automática de penhoras e pensões 
       de alimentos;
• Produção dos reports estatísticos (ficheiro COPE) 

a enviar ao Banco de Portugal;

• Sincronização com o MailChimp para enviar e 
monitorizar as suas campanhas de email;

• Ligação automática ao Dropbox para anexar os 
seus ficheiros; 

• Sincronização com o Outlook e Gmail para 
ganhar mais agilidade no seu dia a dia;

• Visão global da atividade com acesso aos seus 
dashboards em qualquer dispositivo;

• Processamento automático de remunerações em 
espécie; 

• Atualização automática dos mapas de gestão, 
tabela de retenção na fonte, tabelas do 
Relatório Único, Índices de Revisão de preços e 
Nomenclatura Combinada; 

•  Assistente de Importação do SAF-T (PT), que 
permite importar clientes, artigos, contas e 
documentos de vendas, a partir de um ficheiro 
SAF-T(PT) de qualquer aplicação;  

• Ligação ao sistema SEQR – possibilidade de 
efetuar pagamentos através de mobile wallet; 

• Ligação ao MB Way; 
• Sicronização com o office 365; 
• Documentos em rascunho (Dossiers interno e 

documentos de faturação); 
• App PHC Notify.

      MANTENHA O SEU INVESTIMENTO 
      ATIVO COM O PHC ON

• Sempre que surjam mudanças na legislação 
que motivem alterações de software, não tem 
de se preocupar

• Portal online com tutoriais, vídeos de formação 
e notícias em primeira mão. A qualquer hora, 

        a resposta para as suas dúvidas
• Acesso privilegiado a funcionalidades 

exclusivas que potenciam o desempenho. 
Só para si que está on

• Calendário que integra com o software e o 
alerta para as entregas legais. Relaxe, não 
vai perder uma data

i
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Gestão, Contabilidade, Documentos Eletrónicos, 
POS, Loja Web, Colaborador, Vencimentos, 
imobilizado são alguns dos produtos que estão 
orientados a transformar digitalmente todos os seus 
processos, eliminar tarefas rotineiras e focar os seus 
esforços em fazer crescer o seu negócio

Agora que já conhece os benefícios inerentes às 
principais novidades da versão 25 do PHC CS, hora 
de ter uma visão geral de todas as funcionalidades 
disponíveis:. 

Integração automática dos 
Recibos de Adiantamento a 
Clientes na contabilidade

Integração automática de 
pagamentos a fornecedores 

na contabilidade

Integração automática de 
transferências conta-conta 

na contabilidade

Integração automática de 
recibos para clientes

Contabilidade

Corporate

Web

Sim

Contabilidade

Web

Corporate

Sim

Contabilidade

Web

Corporate

Sim

Contabilidade

Web

Corporate

Sim

Contabilidade

Web

Corporate

Sim

FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

A SUA EMPRESA 
AINDA TEM MUITO MAIS 
A GANHAR COM A V25 
DO PHC CS
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Integração automática 
dos talões de deposíto 

na contabilidade

Contabilização automática 
das faturas-recibos pela conta 

do corrente do fornecedor

Produção de mapas 
de gestão em ambiente web

Integração na Contabilidade 
de Documentos de Tesouraria 
e Guia de Pagamento IRS/IRC 

e Imposto do Selo

Contabilidade

Web

Corporate

Sim

Contabilidade

Desktop

Corporate

Não

Contabilidade

Web

Corporate

Sim

Contabilidade

Web

Corporate

Sim

Pagamentos e transferências 
bancárias em lote via SEPA

a fornecedores 

Contabilidade

Web

Corporate

Sim
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FUNCIONALIDADE
Contabilização de anulação 

de documentos de faturação 
e de compra

Anulação de documentos 
de faturação já contabilizados

Marca de água visível no desenho 
do relatório DevExpress

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Contabilidade ContabilidadeContabilidade

Web

Corporate

Sim

Web

Corporate

Não

Desktop

Corporate

Não

TaxFree com ligação 
à Global Blue

Documentos Electrónicos

Desktop

Corporate

Sim
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Norma europeia de fatura 
eletrónica para a contratação 

pública em web

Assinar documentos de 
faturação digitalmente e 

enviar por email com os novos 
relatórios DevExpress

TaxFree com o módulo 
de Gestão

Assistente de Importação 
do SAFT-T(PT) em Documentos 

Eletrónicos

Produção de Documentos de 
Faturação Eletrónicos

Documentos Eletrónicos 
Intranet

Gestão

Web

Corporate

Sim

Desktop

Corporate

Sim

Documentos Electrónicos Documentos Electrónicos Documentos Electrónicos Documentos Eletrónicos 
Intranet

Desktop Desktop Desktop e Web Web

Corporate Corporate Corporate Corporate

Sim Sim Sim Sim
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FUNCIONALIDADE Assinatura digital 
nos PDF

Reconciliações 
bancárias

Comunicação de Documentos 
de Transporte à AT via SAF-T (PT)

Emissão automática 
de faturação mais robusta

Documentos não processados 
num processamento Assíncrono 

de Documentos

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Gestão GestãoGestão

Web

Corporate

Sim

Web

Corporate

Sim

Web

Corporate

Não

Motivo de isenção 
nos dossiers internos

Gestão Gestão Gestão

Web Web Web

Corporate Corporate Corporate

Não Sim Sim
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Tema Orquídea
Validação de caracteres não 

imprimíveis ao produzir o 
ficheiro SAF-T(PT)

Ecovalor na Emissão 
Automática de Faturação

App PHC Notify 
ePHC Notify 

 Sistema de notificações 
no Android/Ios

Melhoria da velocidade na 
compilação de código

Emissão automática 
de faturação mais robusta

Gestão Todos Todos Todos

Web

Corporate

Não

Web Web Web

Corporate Corporate Corporate

Sim Não Não

Gestão Gestão

Web Web

Corporate Corporate

Sim Não
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FUNCIONALIDADE
Subscrição iDireto 

através da web

Procura avançada 
mais intuitiva 

e melhorias nos filtros

Integrar com o Office 365 
o estado de Ausente

Criação de novas formas 
de Pagamento Online

MB Way como 
método de pagamento 

no POS

Melhoria no 
Monitor de avisos

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Todos Todos

Existem mais funcionalidades direcionadas para a implementação de parceiros que permitem personalizar 

o PHC CS às suas necessidades. 

Todos

Web

Corporate

Sim

Web

Corporate

Sim

Web

Corporate

Não

Novo visual 
no Login

Todos Loja Web POS Equipa intranet

Desktop Web Desktop Web

Corporate Corporate Corporate Corporate

Não Sim Sim Não
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Integrar com o Office 365 
o estado de Ausente

Melhoria de performance nas 
pesquisas no Painel: Rede Colaborativa

Introdução de despesas em 
smartphone mais fácil 

MB Way como 
método de pagamento 

no POS

Equipa intranet Colaborador

Web

Corporate

Não

Web

Advanced

Não

POS Equipa intranet

Desktop Web

Corporate Corporate

Sim Não

Realce do texto 
procurado nas pesquisas

Melhoria no ecrã  de despesas com 
o centro de custo e a natureza

ColaboradorColaborador

Web

Advanced

Não

Web

Corporate

Não



 

++  

 

++  

33.000 180
EMPRESAS CLIENTES

PARCEIROS

COLABORADORES

UTILIZADORES
152.000400

A conseguir resultados com poucos 
custos, mais produtividade e agilidade. 
Temos clientes em todo o Mundo. 

A inovar todos os dias em Portugal 
(Lisboa e Porto), Espanha, Moçambique, 
Angola e Peru.

Devidamente certificados para 
implementar software e dar suporte. 

Mais produtivos e mais preparados para 
aproveitarem as oportunidades.  

ESPANHA

MOÇAMBIQUE

i LISBOA
LAGOAS PARK, 
EDIFÍCIO 3, PISO 2
2740-266 OEIRAS

PORTO
RUA DE VILAR, 
N.º 235, 8.º ANDAR
4050-626 PORTO


