PORQUÊ O
UNLIMITED?
CRIAMOS PARA SI, O MAIS AVANÇADO SISTEMA DE
GESTÃO COMERCIAL

TABELAS
ILIMITADAS
Porque certos negócios
necessitam de tabelas
específicas, imagine uma tabela
de animais para veterinários, ou
uma tabela de utentes para uma
Junta de Freguesia.

CAMPOS EXTRA
ILIMITADOS
Seja em clientes, seja em artigos,
seja em documentos ou em
linhas de documentos para
indicar o IMEI de um telemóvel
ou numero de série.

BUSINESS
INTELLIGENCE
Tabelas Pivot com análise em
várias dimensões, anlálise as
vendas por prismas que nunca
explorou antes. Garantindo que
toma as opções correctas para o
seu negócio.

CLONE “EXCEL”

CRM

EXPANSÍVEL

Uma folha de cálculo que liga
diretamente com os seus dados.

Acompanhe passo a passo
a sua relação com o seu
cliente, incidências, visitas
dos comerciais, reclamações,
vendas.

Incorpore a sua própria
programação, o XD GC executa
diretamente código de
programação C#

DRAG & DROP
Visualize diversos documentos
lado a lado, passando uma ou
mais linhas de uma guia ou
fatura simplificada, para uma
fatura, evitando enganos.

MULTI-BASE DE DADOS

Escolha onde quer localizada a sua base de dados,
podendo optar por local(no seu PC) ou na Cloud.

Escolha a base de dados que mais se adequa às
suas necessidades: Mysql, Maria DB.

AUTO ACTUALIZÁVEL

ESTÁVEL E SEGURO

AUTO-UPDATE

Não necessita de
esperar dias ou horas
por alguém que vá atualizar o
seu software. O XD GC é autoatualizavel, deste modo basta-lhe
estar ligado à net para actualizar
o seu XD GC com a última versão
sem qualquer complexidade.
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Se necessita hoje, pode criar
o relatório que desejar seja
a nível de dados, seja a nível
gráfico.

LOCAL OU CLOUD

Nunca mais fique com o software desatualizado.
O XD liga-se em automático à internet e auto
atualiza-se para a última versão existente.

Uma equipa de 12 Engenheiros, Programadores
Séniores garantem uma política de zero falhas.
Qualquer “bug” detetado é corrigido no mesmo dia
e disponibilizada a atualização on-line.
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RELATÓRIOS
ILIMITADOS

02

EVOLUTIVO

Porque quantos mais
clientes existem, mais
novas ideias aparecem, a equipa
R&D da XD trabalha todos os
dias acrescentando novidades
no seu XD GC, disponibilizando
constantes atualizações que pode
aceder pelo Auto-Update do seu
XD GC.

03

ABERTO E
EXPANSÍVEL

Além de toda uma
equipa de programadores o XD
GC pode crescer por iniciativa
de qualquer cliente. Aceitando
e integrando scripts em C#,
permitindo campos adicionais
e bases de dados extra. O único
limite é a sua imaginação.

04

POTENTE E
FLEXÍVEL

A informação do XD
pode ser armazenada localmente
no seu PC, num servidor dedicado
ou mesmo na “cloud”. Um modo
flexivel, poderoso e adaptável ás
necessidades de cada cliente.

XD GESTÃO COMERCIAL
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GESTÃO COMERCIAL
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Editorial
Fábio Resende
Diretor Geral XD Software
“A evolução prestigia a multiplicidade sobre a
singularidade, pois, o todo costuma ser maior
que a soma das suas partes.”
(Dimos Iksilara)

O uso de novas ferramentas pauta os
patamares da evolução humana. O uso de
ferramentas, inicialmente muito simples
e cada dia mais complexas permitiramnos moldar o ambiente à nossa volta. É
tal a ligação humana às ferramentas que
atribuímos nomes a períodos da evolução
humana consoante o uso das mesmas: o
Paleolítico, para descrever o uso de pedras
lascadas, ou a Revolução industrial, quando
usamos o poder do motor a vapor para
multiplicar a nossa capacidade de elevar,
mover ou criar novos meios de locomoção,
como o Comboio que tornaram mais curtas
as distâncias e a consequente troca de bens e
conhecimento.
Mas o grande salto foi realizado quando o
homem começou a partilhar conhecimento
com os que o rodeiam e com as gerações
vindouras, primeiro de forma oral depois com
o uso da escrita.
Hoje graças ao avanço das ferramentas
e novos meios de arquivar e partilhar
conhecimento somos capazes de interagir
com uma pessoa do outro lado do planeta
com o simples pulsar de uma tecla num
“vulgar” telemóvel, transcendemos o
espaço e transmitimos conteúdo de forma
instantânea.
Quando penso em software, penso em algo
simples de usar. Criando uma analogia com
o sector automóvel, as primeiras viaturas
eram mecânicas, ficando-nos ideias básicas
de funcionamento: o volante, o travão, o
acelerador. Assim era o Ford T, mas se hoje
comprar o último modelo elétrico disponível
no mercado, verá que os princípios são os
mesmos e não necessitará de qualquer
aprendizagem para usar o automóvel
para o seu princípio de uso básico que é a
locomoção. Se for dedicado, pode explorar
o manual; existem automóveis que possuem
sensores de estacionamento, computadores
de bordo, GPS, até existem os que estacionam
sozinhos, mas todos eles fazem o básico que
é deslocar-se do ponto A para o ponto B.
Assim é o software que a XD produz! Quando
falamos de Software de Gestão, os princípios
básicos são os mesmos que eram no tempo
das aplicações criadas há 30 anos para CPM
ou DOS: realizar faturas, controlar stocks,
controlar contas correntes. As necessidades
não mudaram, o objetivo da ferramenta
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de software continua o mesmo, apenas
evoluímos a ferramenta para que seja mais
rápida, mais precisa, mais poderosa, em suma,
mais eficiente para o fim a que se destina, mas
com o menor dispêndio de tempo e energia.

de emitir uma fatura, sendo que pelo menos
uma boa parte delas são muito boas, os
seus produtos têm a robustez e a riqueza de
funcionalidades evoluídas ao longo de 20
anos.

As circunstâncias marcam as ações e a vida
na terra acontece porque todo um conjunto
de fatores se reuniram para que tal fosse
possível: a existência de água, a distância
certa do sol, a atmosfera, a lua. Assim nasce
também o XD UNLIMITED! Só possível hoje
porque foram reunidas um conjunto de
circunstâncias, envolvência e conhecimento
passado e atual para apresentar esta nova
ferramenta.

Neste sector não podemos reinventar a
roda, uma fatura é uma fatura, um cliente
é um cliente, mas podemos melhorar essa
roda, melhorando a ferramenta que é um
produto de Gestão Comercial. Analisando
para quem e a que fim se destina esta
ferramenta, produzimos um software cuja
grande distinção face a 2000 concorrentes é
tão simplesmente acreditarmos que o Gestor
que a use, será um Gestor mais eficiente.

A aventura começa em 1988, quando
programámos as primeiras linhas de código
em Basic, com o nascimento das primeiras
bases de dados e as primeiras linguagens de
programação de segunda geração como o
Clipper.
Assim nasceu uma empresa que antecedeu a
XD, era uma empresa local a “Escripóvoa”, que
em 15 anos conseguiu 40,000 utilizadores do
seu produto, e nos permitiu conhecer a fundo
o sector da Gestão Comercial.
“Não é o mais forte que sobrevive, nem o
mais inteligente, mas o que melhor se adapta
às mudanças.”, Um novo tempo onde a
existência de múltiplos sistemas operativos e
a inexistência de uma solução de gestão que
corresse em multi-plataforma (MAC,Linux,
Winodws) é o motor para o nascimento da XD
em 2012.
Partimos do zero, apenas uns sarrabiscos
numa parede branca, com a liberdade e
versatilidade de não carregarmos bagagem
e podermos construir uma nova geração
de produtos. A nosso favor tínhamos a
experiência e bom senso de uma centena
de parceiros distribuidores informáticos,
que seriam o nosso barómetro e a
heterogeneidade de uma equipa, por um lado
composta por jovens de 18 anos, criativos,
sem limites, cheios de sonhos, que viram já
fotos do Elvis mas nunca ouviram as suas
músicas, e os quarentões que sabem que o
software tal como um carro, pode ter dezenas
de extras, mas no básico que é conduzir-nos a
um destino nunca pode falhar.
O nosso primeiro produto foi destinado
ao Retalho, marcámos a diferença por
ser o primeiro produto multiplataforma
em Portugal, correndo em MAC, Linux e
Windows. Aliando a robustez à quantidade
de funções e facilidade de uso, garantimos
por parte do mercado o primeiro sucesso
da XD ao atingirmos mais de 11,000 clientes
finais utilizadores do primeiro software desta
StartUP.

Não lhe vamos colocar um carro sem volante
que guia sozinho, o básico que internamente
chamamos “Pão com Manteiga” como criar
um cliente, emitir uma fatura, tirar um extrato
de conta corrente é simples, é imediato, seja o
seu passado vindo de uso de aplicações DOS
ou tenha nascido já com um Smartphone no
bolso, mas temos extras, muitos extras que
denominamos UNLIMITED.

XD GESTÃO COMERCIAL UNLIMITED
Quando registámos o XD GC na Autoridade
Tributária foi-nos atribuído o número
de certificação 2123. Isso significa tão
simplesmente que existem perto de 2
milhares de empresas produtoras de software
em Portugal que produzem software capaz

O UNLIMITED é composto por 2 tipos de
ferramentas, de um lado ferramentas
de gestão já existentes em produtos
internacionais de topo como CRM, Análise
Cúbica de dados e “Business Intelligence”
mas que até à data não tinham sido reunidas
numa aplicação nacional a um custo de
aquisição acessível para as PME e por outro a
liberdade de não ficar amarrado a um produto
fechado, dispondo de funcionalidades
que lhe permitem personalizar o XD GC à
medida do seu negócio e necessidades, seja
através de tabelas ilimitadas, campos novos
ilimitados ou a inclusão direta de código de
programação.
UNLIMITED 2.0
Ainda não escrevemos uma linha de código
da versão 2.0, mas já está disponível, pois
o futuro depende de si. Acreditamos na
sabedoria do conhecimento coletivo
versus o individual e para isso criámos
um portal aglutinador de informação e
troca de conhecimento que denominamos
Comunidade XD. Nesta rede social destinada
a utilizadores da XD Unlimited terá acesso ao
conhecimento e personalizações realizadas
por outros utilizadores XD, sejam dúvidas,
truques, mapas ou funções avançadas
escritas em html5 ou C# criadas por outros
utilizadores XD UNLIMITED.
Criámos esta Caravela UNLIMITED com amor,
afinal, somos apaixonados pelo que fazemos!
Agora queremos que embarque connosco,
a viagem vai começar e vamos descobrir
novos mundos, o UNLIMITED 2.0 é o futuro,
o sonho que criaremos em conjunto, a XD,
os Parceiros Distribuidores Informáticos e a
Comunidade de Utilizadores.
Seja bem-vindo a esta viagem rumo ao
futuro, embarque connosco.
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CONHEÇA O PORQUÊ DO UNLIMITED
04 CRM

12 BUSINESS INTELLIGENCE

21 CONTROLO DE UTILIZADOR E PERMISSÕES

05 FOLHA DE CÁLCULO ( EXCEL )

16 CONFIGURAÇÕES DE ÁREAS

32 REGISTO DOCUMENTAL DE CHEQUES

06 RELATÓRIOS ILIMITADOS

17 DRAG & DROP SEM LIMITES

40 SHARE ( XD Dash Board Web & Mobile )

08 ETIQUETAS ILIMITADAS

18 TEMAS GRÁFICOS

41 COMUNIDADE XD

09 CAMPOS EXTRA

19 EXPANSÍVEL VIA PROGRAMAÇÃO C#

10 TABELAS LIVRES ILIMITADAS

20 AGENDA CONTROLO DE CALENDÁRIO

CRM

CUSTOM RELATIONSHIP MANAGER
Seja qual for o seu negócio os Clientes são a peça
fundamental. Sem eles nada existe, e da boa gestão de
clientes depende o sucesso do seu negócio.
E todo o software tem uma ficha de cliente com mais ou
menos informação, mas no XD GC oferecemos-lhe um

verdadeiro CRM (Custom Relationship Manager) onde
consegue de forma fácil e intuitiva saber tudo sobre os seus
clientes, desde o básico ao business intelligence.

LISTA DE CONTACTOS
De uma só janela acede a toda a lista de clientes, podendo facilmente procurar e escolher o(s) cliente(s) sobre o(s) qual(is) pretende obter informação.
E logo de topo temos disponível todas as informações que necessitar, desde
a simples ficha com todos os dados até ao resumo gráfico e numérico de
vendas, passando pelos diversos contactos possíveis nos diversos departamentos do seu cliente, as ocorrências que tiveram lugar ao longo da parceria, as vendas e os recebimentos, e até a localização geográfica em mapa.

CRIAÇÃO DE FILTROS
E mais ainda… É possível gerar tantas querys quantas queiramos, interceptando, combinando ou excluindo clientes para
uma mais fácil e intuitiva análise.
Essas querys (filtros) criados de forma simples e intuitiva
ficam gravadas para que em qualquer altura possa usá-las
para, por exemplo, ver apenas os clientes com dívidas, ou os
clientes de determinada zona geográfica.

TIPOS DE MAPAS
E o mapa é da escolha do cliente, podendo escolher o GoogleMap , o YahooMap, o OpenStreetMap, ou mesmo
o BingMap, sendo possível num click imprimir o endereço, o mapa e até o trajeto para o cliente (para entregar a
um novo vendedor ou um motorista por exemplo).

EXPORTAR PARA XLS
É possível com um click de rato efetuar a exportação para XLS (MS Excel), de forma a utilizar essa informação.
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FOLHA DE CÁLCULO
INCORPORADA
A Folha de Cálculo fornece uma interface intuitiva e já conhecida dos utilizadores e permitindo
uma leitura e escrita de ficheiros em XLS, CSV e texto.

TODA A POTENCIALIDADE DO EXCEL DISPONÍVEL NA SUA GESTÃO COMERCIAL XD

LIGAÇÃO DIRETA À BASE DE DADOS
Agora poderá editar folhas de cálculo diretamente na
sua Gestão Comercial, com a grande vantagem de ter um
conetor direto à base de dados, possibilitando campos de
fórmulas que poderão ser por exemplo somatórios de dados
reais na base de dados da XD GC.
Exemplo: Mostrar as vendas de Janeiro:
=DBEXECUTE(“SELECT SUM(Total) From
salesdocumentdetailsview WHERE Year=@1 AND
Month=@2”;C3;B3)
As fórmulas podem conter referências a outras células
dentro da mesma folha de excel ou em folhas diferentes.
A folha de cálculo excel da gestão comercial suporta
uma ampla gama de funções para uso em fórmulas e
particularmente a dados da gestão comercial.
Estão incluídos na Gestão Comercial vários ficheiros de
exemplo com demonstrações desta função.
Ao abrir um ficheiro no módulo de excel, abre por padrão na
pasta xls da diretoria de instalação da Gestão Comercial.

FOLHA DE CÁLCULO

EXEMPLOS PRÉ-CONFIGURADOS

Análise Trimestral de Vendas

Volume de Vendas por Concelho

Plano de Tesouraria

PROTEÇÃO
A folha de cálculo fica
integrada no sistema de
permissões da aplicação,
permitindo configurar
os acessos à mesma por
vários níveis de acesso por
utilizador.

Vendas por Região
XD GESTÃO COMERCIAL
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Vendas Acumuladas

Vendas de Produto por
quantidade
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RELATÓRIOS
ILIMITADOS
ASSISTENTE DE
FÓRMULAS
O assistente de fórmulas faz-lhe o resto. Não é necessário
saber programar ou ser um especialista de informática. Este
assistente permite-lhe combinar, converter, formatar os
dados de acordo com as necessidades específicas de cada
relatório, com o gosto e intenção de cada cliente, tendo mais
de 200 opções possíveis, que vão desde o controlo estético
(cor, fonte, tamanho, formatação, etc) até à informação em si
(filtros, ordem, totais, etc).

RICO EM RECURSOS DE
VISUALIZAÇÃO
Depois é só visualizar, imprimir, enviar por e-mail, o que
quiser, sendo que os recursos de visualização são de tal modo
poderosos que pode pré-visualizar o documento em multi
página, zoom, ou tamanho real utilizando apenas o rato.

JANELAS DE
FERRAMENTAS
As janelas de ferramentas proporcionam-lhe uma visão mais
clara. Na janela de Estrutura de Relatórios, pode definir os
objetos que precisa e em seguida exibir e inserir propriedades
específicas na janela Propriedades.
Todas as variáveis relativas à entidade a imprimir são
disponibilizadas de forma hierárquica. Esta lista de objetos
permite que você re-nomeie, identifique e bloqueie objetos,
definir sequências de impressão e gerar links de objetos.
Os objetos são exibidos a vários níveis e caixas de seleção
indicam se os objetos poderão ser impressos. Cada grupo de
objetos tem a sua própria cor para uma fácil identificação,
podendo ser esvanecida para manter a sua interface
organizada.
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RELATÓRIOS ILIMITADOS
GERADOR DE RELATÓRIOS XD

O gerador de relatórios do XD GC é de fácil e intuitiva utilização,
mesmo para utilizadores menos experientes, permitindo assim,
que de uma forma simples mas poderosa possa criar listagens e
relatórios, que se adaptem às necessidades do seu negócio e às
sua necessidades específicas de gestão.

Todo o desenvolvimento destas listagens e relatórios é efetuado num ambiente de previsão de impressão (WYSIWYG)
quase como se estivesse a desenhá-lo num papel, o que permite ao utilizador comum tirar partido desta poderosa e flexível
funcionalidade, transformando o XD GC numa ferramenta ainda mais personalizada e atrativa.

GRÁFICOS

Também os gráficos, de importância vital para a compreensão
intuitiva dos números, podem ser usados, estando definidas
diversas possibilidades (gráfico circular, cone, barras, linha,
multi-linhas, Gantt, etc.) permitindo obter uma verdadeira
apresentação em cada relatório.

SISTEMA DE LISTAGENS
FILTROS
Porque as suas necessidades
são diferentes das
necessidades do seu vizinho, e
porque as suas necessidades
actuais podem ser diferentes
num futuro próximo, o
sistema de listagens do XD GC
é, além de simples, poderoso
e flexível.
Sobre qualquer tipo de
listagem é possível efetuar
filtros (reunindo ou excluindo
itens) de modo a obter o
resultado que efetivamente
pretende.

FILTRO RÁPIDO
Pode ser acedido pressionando a tecla (F2) e
poderá introduzir várias opções para refinar a
sua pesquisa.

FILTRO AVANÇADO
Esta opção permite a criação e gravação de
filtros para uso posterior.

ORDENAÇÃO DA GRELHA
Mas porque a listagem não é só feita pela
filtragem de itens, pode facilmente com
um click de rato (ou se preferir o “shortcut”
usando o F7) obter uma janela onde pode
alterar a ordem dos campos visíveis de modo
a obter a listagem tal como a pretende,
ficando gravada essa ordenação para de
forma rápida a poder usar sempre que
pretenda. Simples, eficaz e personalizado.
XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED
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ETIQUETAS
ILIMITADAS
GERADOR DE ETIQUETAS
A etiquetagem não só é fundamental para a comercialização dos
produtos, como é geralmente um dos maiores problemas e mais
caros que as empresas têm para resolver.
O fabrico de etiquetas em série nas gráficas obriga a manter stock de
etiquetas (e riscos de deterioração), com desperdícios imensos em qualquer fim
de linha ou alteração de preço.
A XD GC já lhe fornece o gerador de etiquetas, para que possa livremente criar em qualquer hardware as
etiquetas que necessitar na quantidade que precisar para aquela mesma hora, facilitando assim qualquer
adaptação ou modificação em tempo record e com custos muito mais reduzidos.
Além disso pode personalizá-las de acordo com a sua imagem, com publicidade e preços.

LEITE UHT INTEGRAL LITRO
PREÇO POR LITRO 1.80€

PODERÁ GERAR MAIS
DE 50 FORMATOS DE
CÓDIGO DE BARRAS
DIFERENTES

PÁGINA 8

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED

CAMPOS
EXTRA
CAMPOS EXTRA EM
QUALQUER LUGAR
Na janela de criação de campos extra poderá criar, editar,
eliminar e definir o tipo de campo extra, tamanho máximo ou
conjunto de valores.
É possível criar mais do que uma tabela de campos extra
para cada entidade, dessa forma podemos ter uma múltipla
informação extra para cada entidade. (ex: um cliente pode ter
uma lista de veículos, informação familiar, etc)
Exemplo para uma tabela livre com campos extra para uma
loja de animais:
(01) Clique em campos extra e na nova janela clique em
NOVO para criar o seu primeiro campo extra.
(02) Depois poderá criar as tabelas que necessitar onde

(01) Criação do Campo
Extra

(02) Criação de Tabelas
do Campo Extra

os valores das mesmas podem ser: Texto, Texto Longo,
Número, Decimal, Sim/Não, Data e Hora e Imagem.
(03) Como a janela de campos extra está linkada com a
tabela livre, poderá colocar ambas as
janelas lado a lado e acrescentar
SABIA QUE...
e/ou editar os valores dos
PODE DEFINIR UM
campos.
CAMPO EXTRA
COMO IMAGEM

(03) Janela com a tabela livre lado a lado com a janela de
Campos Extra

CAMPOS EXTRA
NA LISTAGEM DE
CLIENTES
Os campos extra podem ser utilizados em qualquer seção da
XD Gestão Comercial.
Neste exemplo temos a ficha de cliente ao lado e associado
com uma janela com campos extra.
Se navegarmos pelos clientes os campos extra refletem o
conteúdo mediante a informação inserida.
Janela de cliente lado a lado Campos Extra

XD GESTÃO COMERCIAL
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TABELAS
ILIMITADAS
PORQUE O SEU NEGÓCIO TEM DE SER GERIDO
À SUA MANEIRA NÃO PRECISA DE FICAR
PRESO À CONFIGURAÇÃO BASE DO XD GC
O XD GC é já de si uma gestão comercial eficaz e adaptada à
esmagadora maioria dos casos, mas cada gestor é um gestor
e cada negócio tem exigências específicas.
Havendo necessidades especiais não precisa de trocar de
software para ter o que precisa, em qualquer altura poderá

utilizar tabelas livres completamente autónomas, tal como
estão configuradas ou criando-lhe os campos extra que
necessitar, por exemplo, no caso de oficinas de automóveis
onde se pretende controlar as viaturas dos clientes, ou
no caso de um veterinário o controlo de animais de cada
cliente.

TABELAS LIVRES

EM CONJUNTO COM OS CAMPOS EXTRA, PROPORCIONAM
INÚMERAS POSSIBILIDADES!
Mesmo dentro das tabelas base do XD GC existe a
possibilidade de utilizar campos extra de modo a obter ou
acumular mais dados que necessite para a sua gestão, dados
esses que poderá aceder diretamente a partir do XD, e obter
nas listagens ou relatórios existentes (modificando-os) ou
em novos que decida criar.
Assim pode gerir o SEU negócio à SUA maneira, com o
máximo controlo e sem limitações de qualquer tipo, porque
o XD GC adapta-se às suas necessidades específicas.

REPOSITÓRIO
EXTRA DE
INFORMAÇÃO
Estas tabelas funcionam como um repositório extra de
informação onde - sem qualquer limite pode registar tudo
aquilo que lhe interessar, de código de cores de tintas
para automóveis, até à cor ou tipo de pelo de um animal,
passando pelo registo de documento de identidade a
quem lhe passar um cheque. Só depende de si a criação
dos campos que necessitar, sejam eles numéricos,
alfanuméricos ou data, hora, ou até imagem. O limite e as
potencialidades só estão limitadas pela sua imaginação.
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TABELAS
ILIMITADAS
PERSONALIZAÇÃO
CLÍNICA
VETERINÁRIA
Criámos uma ficha básica para registos de
animais.
Temos já uma tabela livre com as categorias
de animais.
Os campos extra podem ser utilizados em
qualquer secção da XD Gestão Comercial.
Neste exemplo temos a ficha de cliente ao
lado e associado com uma janela com campos
extra.
Se navegarmos pelos clientes os campos
extra refletem o conteúdo mediante a
informação inserida.

Janela de cliente personalizado para uma Clínica veterinária

PERSONALIZAÇÃO
OFICINA AUTO
Criamos uma ficha básica para registos de
viaturas.
Temos já uma tabela livre com as categorias
de viaturas.
Os campos extra podem ser utilizados em
qualquer secção da XD Gestão Comercial.
Neste exemplo temos a ficha de cliente ao
lado e associado com uma janela com campos
extra.
Se navegarmos pelos clientes os campos
extras refletem o conteúdo mediante a
informação inserida.

Janela de cliente personalizado para uma Oficina Automóvel

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED
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BUSINESS
INTELLIGENCE
Esta nova funcionalidade permite obter tabelas e gráficos de uma forma instantânea, permitindo assim ao utilizador do XD
Gestão Comercial aceder às informações pretendidas de uma forma rápida e intuitiva.

FUNCIONALIDADES
√ Permite filtrar, ordenar e sumarizar os dados.
√ Cálculo automático de totais.
√ Representação gráfica dos valores.
√ Expandir ou colapsar grupos de colunas ou linhas.

√ Várias opções de configuração tais como:
• Tipo de gráfico, Geração de séries e totais.
• Parâmetros de forma a facilitar o filtro dos dados
da grelha.

√ Reordenar campos, redimensionar colunas, navegar
através das células.

A NOVA GERAÇÃO DE
FERRAMENTAS DE
ANÁLISE DE DADOS
EM VÁRIAS DIMENSÕES
Longe vão os tempos em que um gestor pouco mais
necessitava do que um caderno e caneta para gerir uma
empresa de forma competitiva. Atendendo à concorrência e
competitividade do mundo empresarial, o gestor moderno
tem necessidade de toda a informação possível, atualizada, e
específica para a sua forma de gerir.
Infelizmente a esmagadora maioria das soluções disponíveis
no mercado estão limitadas às análises, relatórios e listagens
pré-definidas, requerendo um grande “know how” e por vezes
custos muito elevados por parte do gestor para conseguir
qualquer informação adicional específica para as suas
necessidades.
Mas no XD GC todas as ferramentas que necessita para análise
estão incluídas, e são utilizáveis de forma simples, intuitiva e
ilimitada, acedendo aos dados da Gestão Comercial a qualquer
momento, ordenando-os como entender, criando somatórios,

filtrando, obtendo totais, colapsando colunas ou linhas que
não lhe interessem, criando gráficos, mapas ou listagens para
cada fim e à medida de cada necessidade.
Mas o XD GC vai mais longe. Graças à possibilidade de
campos extra, mesmo que necessite de algo que não esteja
previsto dentro das quase ilimitadas opções que vêm de base,
pode utilizar campos adicionais para as suas necessidades
específicas, campos esses, que podem ser utilizados de acordo
com as suas especificidades para um “Business Intelligence”
mais eficaz.

GRELHA PIVOT
As Tabelas Pivot foram desenvolvidas para lhe mostrar
informações de uma forma rápida, eficiente e intuitiva.
As inúmeras opções de personalização dão-lhe um
controlo total sobre a visualização dos dados o que faz
com que seja fácil de usar e implementar.
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BUSINESS
INTELLIGENCE
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEL
A Grelha Pivot tem o poder de converter uma difícil e
enorme quantidade de informação num relatório sumário
com um visual simples para que eficazmente tome uma
decisão sobre esses dados.
Esta grelha de dados assegura que o utilizador análise
visualmente e graficamente os dados apresentados de
diferentes e múltiplas perspectivas.

VISUALIZAÇÃO
DE DADOS COM
CLAREZA
Resuma com clareza valores agrupados de dados e exiba os
dados hierarquicamente.
Visualização de dados hierárquica: Os valores dos campos
são automaticamente organizados numa estrutura de
árvore expansível.
Têm a opção de expandir e recolher árvores de grupo com o
objetivo de exibir informações num formato mais resumido.

Visualização de dados hierárquica

Os valores agrupados oferecem-lhe níveis de detalhe
únicos e flexíveis para a sua análise e reduz a quantidade
de esforço necessária para compreender as tendências de
negócios.

Os valores agrupados

EXPORTAÇÃO
Exporte instantaneamente os dados para XLS e PDF.
As suas informações não se limitam ao ecrã, pode
evidenciar, destacar, exportar e imprimir esses dados para
XLS, PDF e ter o seu relatório em papel.

Exportar para XLS ou PDF

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED

Grelha Pivot exportada

PÁGINA 13

BUSINESS
INTELLIGENCE
CAMPOS DE DADOS
ADICIONAIS
Além dos campos de dados fornecidos pode facilmente
adicionar um campo novo usando o editor de expressões.
A janela de diálogo do editor de expressões permite que
construa expressões usando os dados que necessitar. Dessa
forma elimina a necessidade de escrever código complexo
para cálculos complexos.
Exemplo:
Mostrar o bónus de 2% sobre
o total Líquido por vendedor
[Total Valor Líquido]
* 0.02

Editor de Expressões

Novo campo de Bónus na área de itens e no gráfico está
ativada a opção de mostrar os valores por linha , neste
caso a linha selecionada é a do vendedor Pedro Sousa.

TOP DE VALORES
A qualquer momento poderá visualizar um Top de Valores.
Esta opção está disponível a vários níveis de filtros e
valores de comparações.
Filtros:
Nome, Referência, Descrição de Artigo
Valores de Comparação:
Quantidade, Total, Total Valor Líquido, Total Valor Imposto.

DETALHES DOS
VALORES
Além da informação disponibilizada mediante os filtros
adicionados na grelha Pivot, pode ainda ver os detalhes do
valor que é apresentado.
Para isso basta selecionar o valor de que deseja recolher
mais informações e clicar em “Ver detalhe do Valor“.
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BUSINESS INTELLIGENCE

EXEMPLOS PRÉ-CONFIGURADOS

VENDAS POR
ARTIGO
Para aceder a esta funcionalidade deverá selecionar o
tabulador Business Intelligence e de seguida clicar numa das
tabelas disponíveis.
Para criar uma listagem de vendas por Ano, basta seguir os
seguintes passos:
(01) Selecionar o TOTAL e arrastar para a secção de Itens
(02) Selecionar o ANO e arrastar para a secção de Linhas
(03) Selecionar o TRIMESTRE e arrastar para a secção de Campos
Imediatamente é disponibilizado o total de vendas por ano.
(03) Resultado final de uma grelha que ilustra as vendas
por ano e por trimestre

Secção de Colunas
Secção de Itens
Secção de Linhas

(01) Total na secção de Itens

VENDAS POR VENDEDOR

XD GESTÃO COMERCIAL
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(02) Total na secção de Itens e Ano
na secção de Linhas

VENDAS DE CLIENTES

PÁGINA 15

CONFIGURAÇÃO
DE ÁREAS
Porque além de eficiente e poderoso o XD GC é intuitivo
e fácil de utilizar, torna-se possível configurar áreas no
ecrã de modo a que possa fazer coexistir várias janelas em
simultâneo - conectadas (link) ou não – e consultá-las sem
que umas impeçam a visão de outras ou de dados que sejam

importantes.
Essa configuração fica memorizada de modo a que da próxima
vez não perca tempo a fazê-lo. Assim até o visual do seu
XD GC se adapta ao seu modo de gerir de forma simples e
automática.

CONFIGURAR ÁREAS
Em todos os separadores, é possível movimentar todas as janelas e alterar a
sua disposição de forma dinâmica.
Basta clicar no topo da janela e movimentar para o local pretendido.
Janela ao centro
Janela á esquerda

Janela no topo
Janela á direita
Janela no fundo

Janela mediante a posição da aplicação:
Topo, fundo, direita e esquerda

Além da janela da aplicação, as janelas individuais podem ser colocadas em 4
áreas distintas

MOVIMENTAÇÃO
DE JANELAS

As definições de visualização ficam gravadas
automaticamente por utilizador.
No botão da barra de topo “Configurar áreas“, pode repor as
definições originais e ocultar ou mostrar as janelas.

LIGAÇÃO ENTRE SEPARADORES
Exemplo para visualizar o detalhe de venda de um cliente
selecionado. (01)
(02) Clique em detalhes de documentos emitidos e irá
abrir um separador novo com os detalhes para o cliente
selecionado.
No topo desse separador tem um símbolo de link que significa
que ele está ligado com o cliente selecionado.
(03) À semelhança das janelas do separador, é possível
também movimentar o próprio separador de forma a
visualizar toda a informação.

(01) Cliente selecionado
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(02) Detalhes de
Documentos Emitidos

(03) Janela de Documentos Emitidos lado a lado
com a janela de detalhe de Cliente
XD GESTÃO COMERCIAL
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DRAG & DROP
SEM LIMITES
VISUALIZAÇÃO
SIMULTÂNEA DE
DOCUMENTOS
LADO A LADO

(01) Fatura simplificada

Movimentar linhas entre documentos.
Exemplo: Abrimos uma fatura simplificada, inserindo algumas
linhas no documento. (01), logo após abrimos um novo
documento de Fatura. (02) Arrastamos o separador para
ficarem ambas visíveis. (03)

(02) Fatura

(03) Ordenação de separadores
lado a lado

DRAG & DROP DE LINHAS
ENTRE DOCUMENTOS
Tal como está habituado a fazer em quase todos os programas
de texto ou cálculo que aprendeu a usar, também no XD GC
de uma forma simples e intuitiva pode utilizar o “drag & drop”
praticamente sem limites.
Assim, e porque facilmente pode visualizar diversos
documentos lado a lado, pode por exemplo, passar de uma
guia ou fatura simplificada, uma ou mais linhas para a fatura,
evitando enganos, ou mais trabalho do que seja “agarrar” e
“arrastar” a(s) linha(s) com o rato colocando-as na Fatura.

(01) Documentos lado
a lado

XD GESTÃO COMERCIAL
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(02) Selecione e arraste a
linha da fatura simplificada
que deseje copiar para a
Fatura

(03) Resultado da movimentação de uma linha da fatura
simplificada para a fatura
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TEMAS
GRÁFICOS
XD GESTÃO COMERCIAL À SUA MEDIDA....
Se modifica os temas do seu desktop porque considera mais confortável e atrativo, não faz
sentido nenhum que tenha de usar um visual que não lhe agrada nas longas horas em que
trabalha com a Gestão Comercial. Com o XD GC configura os temas à sua medida, para um mais
familiar, agradável e menos cansativo ambiente de gestão.

Light Gray

Metro Dark

Metro Light

Office 2007 Black

Office 2007 Blue

Office 2007 Silver

Office 2010 Black

Office 2010 Blue

Office 2010 Silver

Office 2013

Deep Blue

DX Style

Seven

Vs 2010
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PROGRAMÁVEL EM

PARA UTILIZADORES AVANÇADOS

INCLUA TODA A CAPACIDADE
DA MICROSOFT .NET
FRAMEWORK DENTRO DA
SUA GESTÃO COMERCIAL XD
O C# é uma linguagem de programação visual dirigida por
eventos e totalmente orientada a objetos.
Permite um novo grau de intercâmbio entre linguagens
(componentes de software de diferentes linguagens podem
interagir). Os programadores podem empacotar até software
antigo, para trabalhar com novos programas C#. Além disso,
os aplicativos C# podem interagir pela Internet usando
padrões do setor, como SOAP (protocolo de acesso a objetos
simples) e XML (linguagem de marcação extensível).

C

#

SIMPLICIDADE:
Os programadores de C# costumam dizer que esta
linguagem é tão poderosa quanto o C++ e tão simples
quanto o Visual Basic;
COMPLETAMENTE ORIENTADA A OBJETOS:
Em C#, qualquer variável tem de fazer parte de uma classe;
FORTEMENTE TIPADA:
Isso ajudará a evitar erros por manipulação imprópria de
tipos e atribuições incorretas;
PRODUZ CÓDIGO GERIDO:
Assim como o ambiente .NET, o C# também produz código
gerido.
LINGUAGEM GERIDA:
Os programas desenvolvidos em C# executam num
ambiente gerido, o que significa que toda a gestão de
memória é feita pelo runtime.

XD SCRIPTS C#
SEM LIMITAÇÕES

Os scripts ficam gravados na gestão comercial, na secção
de sistema e usam todos os recursos que a gestão
comercial tem para oferecer e estende o comportamento
da gestão comercial.
Os scripts C# podem ser despoletados ao executar uma
ação. Por exemplo: Após a emissão de uma venda o script
executa uma ação que coloca a informação da venda num
website.

ONDE USAR OS SCRIPTS C#
INTEGRAÇÃO COM LOJAS ONLINE
Após efetuar uma venda, o script poderá integrar os dados dessa venda no backoffice da sua loja online, ou
então, após a introdução de um novo artigo na gestão comercial os scripts C# podem fazer com que sejam
enviadas essas informações para a sua loja online.

INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE IMPRESSÃO
Após a criação de um novo artigo, poderá elaborar um script C# onde será impressa uma etiqueta relativa ao
artigo. Dessa forma terá sempre as suas etiquetas atualizadas.

ENVIO DE AVISOS POR SMS
Possibilidade de, após uma venda para um determinado cliente, a Gestão Comercial enviar um sms ao cliente
com os dados que indicar ou mesmo avisar um cliente automaticamente por sms quando criar um determinado
artigo que o cliente tenha pedido para ser notificado quando disponível.

REDES SOCIAIS
Poderá publicar automaticamente as campanhas ativas nas redes sociais tais como o Facebook.

SAFT
Poderá configurar a sua Gestão Comercial para quando gerar o SAFT, essa informação seja enviada
automaticamente para o seu contabilista.

INTEGRAÇÃO COM OUTLOOK
Poderá exportar os contactos dos seus clientes para Outlook.
XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED
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AGENDA E
CONTROLO DE
CALENDÁRIO
Se vai trabalhar com o XD GC provavelmente terá o software ativo pelo menos 90% do
tempo em que está no escritório, portanto não faz qualquer sentido estar a usar uma
agenda externa para controlar o seu tempo e tarefas.
O XD GC oferece-lhe de base uma agenda com o aspecto familiar do software Windows, para que de um modo intuitivo
possa agendar o seu dia, semana, ou mês de trabalho, dispondo de cronograma (agenda detalhada com controlo de tempos) e
incluindo o suporte de visualização e impressão fácil e poderosa.

INTERFACE INIGUALÁVEL E
FLEXIBILIDADE A VÁRIOS TIPOS DE
VISUALIZAÇÃO
VISTA DE DIA E SEMANA DE TRABALHO:
Exibe uma imagem detalhada de eventos através de um ou mais dias.
A data/hora atual é destacada na barra de topo e a hora atual na barra
lateral. A vista da semana de trabalho exibe os agendamentos para os
dias de trabalho numa determinada semana ou em várias semanas.
VISTA SEMANAL
Exibe os agendamentos através de uma ou mais semanas para um
determinado período.
VISTA MENSAL E MULTI-SEMANA:
Exibe os agendamentos em várias semanas
e permite que os utilizadores naveguem e
editem as informações sobre o evento.

SABIA QUE...

PODE DEFINIR UM
CLIENTE COMO
RECURSO DA
AGENDA

Vista por Dia

Vista de Semana
de Trabalho

Lembrete Criado

Vista com Fotografias

Recursos
Data
Cronograma
Vista Mensal
Vista Semanal
Vista Semana de trabalho
Vista por Dia

Vista Mensal

Cronograma

PRODUTIVIDADE
INCOMPARÁVEL
GESTÃO DE EVENTOS,
RECORRÊNCIAS
É possível definir-se de forma independente um lembrete para qualquer
evento, atribuindo-lhe uma ocorrência única ou um padrão de recorrência.
E LEMBRETES
É mostrada uma janela de diálogo quando chega o momento do utilizador
INCORPORADOS. ser alertado.
PÁGINA 20

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED

CONTROLO DE
UTILIZADORES E
PERMISSÕES
MÁXIMA SEGURANÇA
ACESSO À XD GESTÃO
COMERCIAL
Porque o segredo é a alma do negócio o acesso ao XD GC
tem de ser condicionado, de forma segura e encriptada,
para que cada utilizador só tenha hierarquicamente acesso
apenas às funções a que está autorizado.
Por isso mesmo é impossível aceder ao XD GC sem
identificar o utilizador e utilizar a password por este
definida.

ALTERAÇÃO DE SENHA
Assim, e depois de configuradas as famílias de utilizador
é só criar tantos utilizadores quantos se queiram, criando
para cada um uma password secreta garantindo que só
essa pessoa entrará como esse utilizador sendo assim
responsabilizável pelas operações que executar.

PERMISSÕES DA XD
GESTÃO COMERCIAL
Mas mesmo essas operações podem ser fortemente
restringidas, cabendo ao administrador do sistema gerir
esses acessos, o que é feito de forma inteligente e muito
simplificada.
Assim, o Administrador cria inicialmente diversos grupos
de utilizadores, por exemplo, administração, contabilidade,
gerência de loja, operador de caixa, serviço de armazém,
departamento de compras, etc.
A cada um destes grupos, de acordo com a vontade do
administrador, pode ser configurado o acesso item a item
permitindo ou proibindo a sua utilização por parte de um
determinado grupo.

(01) Criação de Grupos
de Utilizadores
XD GESTÃO COMERCIAL
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(02) Vários Grupos de
Utilizadores criados

Por exemplo, a administração tem acesso a tudo mas
a contabilidade tem acesso aos mapas, às listagens, ao
business intelligence, mas não pode emitir faturas; o
armazém consegue criar artigos e fornecedores, mas
não tem acesso às vendas e clientes, e por seu turno os
operadores de caixa têm acesso às vendas e clientes mas
não aos artigos e o gerente além de acesso aos artigos
clientes e vendas ainda tem acesso a criar campanhas e
promoções.
Um modo simples, eficaz e poderoso de gerir a segurança do
seu negócio apenas com a informação que ache necessário
transmitir aos seus colaboradores.

(03) Janela de Configuração específica de permissões de
Utilizador
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O PÃO COM
MANTEIGA
Se pretender fazer uma sanduíche apenas necessita do pão
e da manteiga... Mas se lhe juntar umas fatias de queijo e de
fiambre ela fica muito melhor.
Tal como todo o software de gestão existente em Portugal
o XD GC faz o básico, aquilo que toda a gente necessita...
Mas muito mais que esse básico o XD GC tem o resto dos
“condimentos” para obter tudo o que pretende.
Fruto de uma programação orientada para as necessidades do
utilizador, facilidade e flexibilidade de utilização.
Assim com base num visual intuitivo, simples e familiar, basta
um click de rato para se aceder a listagens, mapas ou emitir
um documento, ou seja, o que todos – de um modo simples ou
complicado – fazem.
Mas depois tem todas as ferramentas que necessita para
– caso queira – modificar, alterar, parametrizar, qualquer
listagem, qualquer documento ou mesmo criar novos.
Mas tem mais: Graças à abertura e flexibilização pode dispor
de bases de dados adicionais e campos extra, pelo que aquilo
que para um cliente é importante constar na base de dados

(por exemplo a matrícula de um automóvel no caso de uma
oficina) não tem de constar na base de dados de outro (onde
por exemplo pode constar a raça de um animal no caso de um
veterinário).
E se isso já o surpreende então imagine os molhos e tempero:
Há quem goste de usar o rato, outros preferem só usar o
teclado... No XD GC há shortcuts para as mais importantes
funções, algumas mesmo utilizando teclas de função (F1 a
F12), mas mais: Até a ordem em que o cursor muda de posição
pode ser configurada pelo utilizadorde modo a introduzir os
dados sem ter que modificar os seus hábitos quando mudar
para o XD.
Se a isso juntar toda a possibilidade de criar, gerar, filtrar os
seus dados, local ou remotamente, e com eles obter todo o
tipo de listagens e gráficos, que pode gravar e ter disponíveis,
então tem uma sanduíche que para além da manteiga tem
tudo o que necessita para fazer a sanduíche que sempre
sonhou.

ACESSO DIRETO
A TODOS OS
DOCUMENTOS
Com a facilidade de olhar para o ecrã e a um click de rato estão todos os documentos disponíveis, contas-correntes, avenças,
tudo o que necessita de emitir ou consultar sem complexidades.

CRIAÇÃO DE FATURA
COM APENAS UM
CLIQUE
E é só escolher um documento, uma fatura por exemplo, para
que ela abra e fique imediatamente apta a lançar os dados
correspondentes, ou simplesmente, escolher a que quer
consultar. E tudo de forma simples, rápida e eficaz.

(01) Clique no botão de Fatura no separador de Vendas
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(02) Preencha os dados para a emissão da fatura
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ADICIONE TAMBÉM O
QUEIJO E O FIAMBRE
PESQUISA RÁPIDA DE
ARTIGOS E CLIENTES
E porque não tem a obrigação de saber o código dos seus
clientes de cor, ou mais complicado ainda, o código dos seus
artigos, a pesquisa é simples poderosa e intuitiva, e mais
acedida diretamente de qualquer documento a emitir. É só
fazer um click, abrir a janela e está encontrado.

SELEÇÃO E ORDENAÇÃO DE
CAMPOS
Mas não só... Há quem prefira escolher primeiro o cliente por código, outros
acham que se deveria escolher a data primeiro, ou qualquer outra opção.
Qual a perfeita? A que se adequar ao gosto ou ao hábito do utilizador. Com
a opção “ordem dos campos” pode decidir de que campo para que campo
“salta o cursor” (seja com o Enter, ou com o TAB) e deste modo predefinir a
ordem de introdução dos dados.

CONVERTER
DOCUMENTOS
E COPIAR
LINHAS
E não tem de fazer trabalho em duplicado.
Uma fatura simples ou uma guia é facilmente
convertível numa venda ou fatura, sem
trabalho extra, sem complicações, e
principalmente sem falhas.

TECLAS DE ATALHO
E mais… Porque as próprias teclas de atalho dependem do
gosto de cada um, elas não são fixas. São parametrizáveis
para cada posto, de acordo com os utilizadores, permitindo
otimizar o funcionamento e até aproveitar teclados
programáveis que tenha de POS mais antigos.

LIMITE DE CRÉDITO
E pode estar descansado que o XD GC cuida de si. Só tem
de definir os limites de crédito de cada cliente, deste modo
torna-se impossível emitir qualquer venda a crédito que
ultrapasse esse valor. Não há possibilidade de enganos que
coloquem o seu dinheiro em risco.
XD GESTÃO COMERCIAL
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CLIENTES

ÁREA DE CLIENTES COMPLETA E
TOTALMENTE CONFIGURÁVEL
SABIA QUE...
PODE CAPTURAR
A IMAGEM POR
WEBCAM

DADOS DO CLIENTE
O Cliente é a peça fundamental de qualquer negócio.
Por isso mesmo a gestão de clientes tem de ser poderosa e
eficaz, sem que isso leve a um aumento da complexidade.
No caso do XD GC todas as informações, mesmo as de
detalhe como o URL ou facebook, ficam disponíveis de
imediato logo na página principal, facilitando assim a
introdução e modificação de dados.
Mas não só, graças às áreas configuráveis pode com
extrema facilidade aceder a toda a informação respeitante
ao cliente, como guias pendentes, extratos, saldos, vendas,
e até ocorrências registadas.

CONFIGURAR ÁREAS
Poderá configurar as áreas que deseja que apareçam na
janela de cliente.
√ Guias pendentes de envio
√ Extrato
√ Mapa de Idade de Saldos
√ Saldos de Cliente
√ Balancete
√ Vendas por Cliente

√ Saldos de Cliente Detalhado
√ Detalhes de documentos
Emitidos
√ Documentos Emitidos
√ Retenção de Clientes

Selecione o botão
configurar áreas

configurador de áreas

Janela da ficha de cliente totalmente modificada com
algumas áreas configuradas

MÚLTIPLAS MORADAS
E porque o mesmo cliente pode ter várias instalações
e/ou vários locais de entrega de bens ou serviços (por
exemplo uma empresa de construção com várias obras
a decorrer) o XD GC permite que o mesmo cliente tenha
diversas moradas, facilitando assim a emissão das guias
de remessa e transporte para determinada morada
independentemente da faturação poder ser (ou não)
efetuada para a sede, conseguindo assim integrar os
movimentos no mesmo cliente independentemente dos
locais de envio de bens ou prestação de serviços.
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MAPA GEOGRÁFICO
DE CLIENTES
MAPA DE CLIENTES
Não faz sentido ter a informação e não lhe aceder de forma intuitiva.
Por isso mesmo a partir do momento em que preenche a morada dos
clientes tem disponível o mapa geográfico para sua orientação, podendo
utilizar diversos filtros para uma pesquisa eficaz seja qual for o objetivo.

CARTÕES DE
VISITA

Dentro do mapa o acesso ao cliente é imediato
através do “cartão de visita” podendo no caso
de pretender mais informação, aceder à ficha
completa de cliente.

Mapa com um cliente
filtrado

SABIA QUE...

PODE ESCOLHER O
TIPO DE MAPA (BING,
GOOGLE MAPS,
OPENSTREETMAP,
YAHOO, ETC)

Cartão de visita de
cliente

Janela da ficha de cliente com o Mapa de localização
lado a lado

OBTENÇÃO DE
COORDENADAS GPS
EM AUTOMÁTICO
Com base na morada constante na ficha de cliente as
coordenadas de GPS são geradas facilitando assim a
informação a dar aos vendedores, motoristas ou até
transportadores.

MAPA EXTERNO
Se preferir ir buscar externamente os mapas pode diretamente da ficha do cliente e com um simples click de
rato – abrir o Google Maps com a localização de GPS que o
XD GC calculou..
Mapa externo com a morada do cliente
XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED
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CONTROLO DE
AVENÇAS
MÓDULO DE
AVENÇAS

Porque cada cliente é um cliente e tem de ser tratado de um modo individual e
personalizado, o módulo de avenças da XD é muito mais que um simples gerador de
documentos automatizado.

ESPECIFICIDADE
Sendo possível criar documentos tipo para responder às
especificações de cada grupo de clientes, com prazos
completamente parametrizáveis caso a caso (diário,
semanal, mensal e anual), e com preços completamente
independentes caso a caso, o XD gere-lhe de forma simples
e intuitiva todo este processo complexo e moroso.

(04) Janela de avenças para o cliente selecionado

(01) Selecione o cliente
para o qual deseja criar
uma avença

(02) Clique no
separador de Outras
Informações -> Avenças

(03) Preencha os
campos Gerais da
avença a criar

(04) Preencha os artigos
que deseja faturar na
avença

SEGURANÇA
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(05) Visualização da ficha de cliente com a janela
de avenças lado a lado usando a funcionalidade de
configuração de áreas.

Deste modo, evitam-se esquecimentos, falhas, e
principalmente gere-se todo o complexo processo de
gestão de avenças com a simplicidade de um click de rato.

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED

CONTROLO DE
AVENÇAS
SIMPLICIDADE
NO DÉBITO DE
AVENÇAS
Na verdade detetando-se que há avenças a emitir, basta
confirmar a emissão para que numa só passagem todas
as avenças dessa data sejam emitidas, gerando em lote os
documentos pré-configurados, e na mesma passagem seja
possível imprimir todos os documentos ou enviá-los por
e-mail.

(02) Verifique as avenças a debitar na janela
de débito de avenças

(01) Botão de debitar avenças no separador de Vendas

(03) Após a verificação pode efetuar o seu
processamento

MODELOS DE AVENÇAS
Poderá criar modelos de avenças para qualquer situação.
A criação de modelos de avenças tem várias vantagens
que permitem uma melhor automação dos seus serviços
comerciais.

Botão de Modelo de
avenças
XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED

Janela de criação de um
modelo de avenças

Janela de Seleção da avença a ser criada para o cliente
selecionado
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TIPOS DE
DOCUMENTOS
A XD GESTÃO COMERCIAL TEM VÁRIOS
TIPOS DE DOCUMENTOS QUE PODERÁ UTILIZAR
LISTAGEM DE TIPOS DE
DOCUMENTOS
Todos os tipos de documentos legais estão disponíveis na
sua XD Gestão Comercial mas não existem limitações sobre
o tipo de documentos que deseja criar.

√ Fatura
√ SubTotal
√ Nota de Crédito
√ Guia de Remessa
√ Guia de Transporte
√ Fatura Simplificada

√ Recibo de Cliente
√ Fatura Proforma
√ Orçamento
√ Nota de Encomenda
√ Consumo Interno

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS
DOS TIPOS DE DOCUMENTOS
Em todos os tipos de documentos poderá configurar
várias opções tais como: Tipo de documento, Sistema de
Impressão, Operações e Controlo de Movimentação
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TIPO DE DOCUMENTO

SISTEMA DE IMPRESSÃO

OPERAÇÕES

CONTROLO DE MOVIMENTAÇÃO

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED

EDIÇÃO DE
DOCUMENTOS
EDIÇÃO DE LAYOUT
No tabulador de edição de layouts terá acesso a todos
os layouts. Porque a imagem da sua empresa é única e
importante, o XD GC permite-lhe utilizar os modelos de
documentos já definidos e personalizá-los, alterá-los ou
até criar novos.
Deste modo não está limitado aos
layouts standard, podendo de forma
livre e quase ilimitada emitir os seus
documentos com a imagem que criou
para a sua empresa e a que os seus
clientes estão habituados.

EDITOR DE
DOCUMENTOS
Como exemplo, podemos editar o documento de fatura
para criar um outro documento que necessite. Graças
ao editor de documentos, incluído no XD GC não tem
necessidade de ser um especialista para criar, modificar ou
alterar um documento standard.
É tudo fácil e intuitivo, tendo uma previsão clara de como
resultará a impressão final.

(01) Selecione um documento, de seguida clique em novo
e dê um nome ao novo documento

Pode mover o espaço
reservado para outro lugar

Pode mover o
espaço reservado
para seu logotipo
para outro lugar

(02) Janela de edição de layout

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED

Na área da
informação da sua
empresa, pode
mover, editar o
tipo de letra.
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ARTIGOS
LISTAGEM DE
ARTIGOS
A importância de definir bem os artigos, sejam eles produtos
ou serviços, é fundamental para a boa gestão comercial.
O XD GC faz isso com extrema simplicidade, basta abrir uma
ficha e preenchê-la, associando-lhe uma família, e definindo
desde logo preços de venda (até 5 preços) por margem de
lucro, por preço com IVA incluído ou por preço sem IVA.

DETALHES DE
ARTIGOS
Mas há mais... Há muito muito mais. Logo que define o
artigo, pode escolher o código de barras que pretende,
facilitando-lhe deste modo a movimentação do artigo seja
nas transferências, seja nas vendas, mas também criando-lhe
a informação necessária para facilmente emitir as etiquetas
para o produto.
Também a imagem do produto está disponível diretamente na
ficha permitindo uma identificação visual fácil e rápida.
Se for um utilizador mais exigente poderá em qualquer altura
utilizar mais informações em cada artigo, como – por exemplo
– o número de calorias ou o tempo de preparação do mesmo...
Não chega? Então tem os campos extra para colocar toda a
informação que para si, e para a sua empresa é necessária.

Ficha de Artigo

E depois de tudo configurado é só utilizar, simples e eficaz, e
da própria ficha do artigo facilmente consegue manter uma
rastreabilidade dos movimentos, podendo em qualquer altura
consultar em que documentos e para que cliente foi vendido
este ou aquele artigo, por que valor e quando. Com todos
os filtros que só o XD GC lhe oferece. É a resposta a todas as
questões com um click de rato.

Outros Campos
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Outras Informações

Ficha de Artigo com os detalhes de documentos emitidos

XD GESTÃO COMERCIAL
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DESCONTOS E
CAMPANHAS
Porque o mercado é competitivo e
obriga a estratégias comerciais cada
vez mais agressivas, a XD GC dedica
uma atenção especial à flexibilização de
preços e campanhas, e à fidelização de
clientes.

CRIAÇÃO DE
CAMPANHAS

Para além dos normais descontos previstos por cliente,
artigo e família, a rubrica descontos no XD GC vai muito
mais longe, permitindo logo à partida os descontos diretos
nos preços de artigos e famílias durante um determinado
período de tempo (por exemplo durante a época de
saldos), ou a oferta de pontos de acordo com os produtos
comprados pelo cliente final (fidelização).

PROMOÇÕES NO
TEMPO

Assim, para além do que esteja basicamente predefinido em qualquer altura
é possível estabelecer uma campanha de preços, promoções ou saldos,
bastando para isso definir a data de início e de fim, e a que famílias e/ou
artigos é aplicado esse desconto, sendo que é possível definir um desconto
base para toda a família, salvaguardando descontos maiores ou menores
para artigos específicos onde se tenha mais ou menos margem, ou que
estejam mais ou menos em fim de prazo.

E mais, além da possibilidade de efetuar um desconto
direto poderá ser configurado um desconto só válido para
quantidades ou preços acima de certos valores, como por
exemplo um pack 4 peças ter o custo de duas (desconto
de 50%) “induzindo” o cliente a aumentar a quantidade a
comprar.
Opcionalmente este desconto pode não ser feito em
valor ou percentagem, mas sim em pontos, pontos esses
que posteriormente poderão ser equiparados a valores,
vouchers ou simplesmente brindes, fidelizando o cliente
à empresa visto que a cada compra obtém pontos que o
beneficiam em compras posteriores.

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED
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REGISTO DOCUMENTAL
DE CHEQUES
ECRÃ DE PAGAMENTO

GRAVAÇÃO DOCUMENTAL DE
CHEQUES
Segurança e rastreabilidade são fundamentais para
prevenir e/ou solucionar eventuais burlas, e por isso
manter o registo de cheques recebidos é fundamental.

Webcam

No XD é possível não só o registo dos dados do cheque
recebido, como ainda o registo da imagem do cheque, e
utilizando apenas a sua máquina fotográfica, um scanner
ou mesmo uma webcam que já tenha instalada para outro
fim.
scanner

Máquina Fotográfica

ECRÃ DE PAGAMENTO
O ecrã de pagamento foi elaborado para incluir teclas de atalho padrão:
F2 para edição do valor do pagamento selecionado.
F10 para atribuição automática do valor restante para pagamento e
finalização de pagamento.
ENTER para edição e atribuição do valor e finalização de pagamento.

MULTI PAGAMENTO
No ecrã de pagamento poderá registar várias modalidades de pagamento
do mesmo documento, o cliente poderá dividir o pagamento por
numerário, Cheque bancário, Visa, Master Card, Multibanco, Cheque
Refeição, Transferência Bancária, Letra Comercial, Permuta de Bens,
Compensação de saldos em CC, Cheque ou Cartão de Oferta, Conta
Corrente, Dinheiro Eletrónico ou outros.
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TESOURARIA
CONTAS A PAGAR E A RECEBER
CONTAS DE NEGÓCIO
E CATEGORIAS DE
CONTAS
Graças ao lançamento ilimitado de contas e a um
manuseamento manual, torna-se possível criar contascorrentes para todo o tipo de necessidades. Assim é possível
ter desde a conta-corrente bancária a uma conta de
despesas de férias, ou dos custos e lucros de determinado
projeto, ou até de despesas por empregado, obtendo
extratos e todos os tipos de mapas que se deseje criar para
além dos existentes.

REGISTO DE
MOVIMENTOS
Porque cada vez mais é importante ter estimativas e um
controlo apertado dos custos de cada processo, a liberdade
de lançamentos e parametrização das contas-correntes
de forma completamente aberta, para que se saiba quanto
realmente se gastou para cada objetivo.
Seja na reparação de uma viatura (em que se pode ir
acrescentando passo a passo o parafuso, o filtro, a hora de
trabalho, etc) quer seja numa clínica (horas, medicamentos,
alojamento, deslocações, etc) ou mesmo no caso de um
advogado (deslocações ao tribunal, horas, requerimentos,
reuniões com o constituinte, etc) com as contas-correntes do
XD GC é possível, para além do básico, efetuar todo o tipo de
gestão de processos e custos.
Contudo esta flexibilidade de lançamento livre não implica trabalho duplicado em questões óbvias ligadas a lançamentos
de documentos, já que é possível associar contas a tipos de pagamento (por exemplo transferências bancárias a receber ou
a conta de onde é abatido o pagamento de uma compra) automatizando assim alguns lançamentos, sem prejuízo de toda a
flexibilidade do sistema de contas-correntes.

LISTAGEM E
RELATÓRIOS
E porque no XD GC há possibilidade de criar mapas, gráficos
e relatórios de acordo com as necessidades, torna-se
possível obter - para além dos tradicionais extratos qualquer tipo de mapa que seja adequado às necessidades
específicas de cada cliente com base nas contas-correntes,
desde o custo total de um processo ou projeto, até ao custo
especifico em horas ou em peças, ou em deslocações, ou
qualquer outra filtragem que pretenda.

XD GESTÃO COMERCIAL
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COMISSÃO DE
VENDEDORES
VÁRIOS TIPOS DE
COMISSÕES

Comissão em artigos

EFICAZ

Dificilmente é possível ter uma
comissão fixa para todos os
produtos, visto que há sempre
alguns que permitem uma maior
margem, como os serviços por
exemplo, e outros cuja margem
é reduzida ao ponto de se tornar
simbólica como é o caso de alguns

Comissão em famílias

consumíveis por exemplo. Na Gestão
Comercial da XD as comissões dos
vendedores são parametrizáveis
hierarquicamente por Artigo, Família
e Vendedor, permitindo assim
controlar as comissões de uma
forma muito fácil e flexível.

Comissão por utilizador

Com o processamento em qualquer altura das comissões, torna-se também
possível gerir de forma poderosa e eficaz rapel em função de objetivos
pré-determinados, ou qualquer outro parâmetro em vigor na empresa, até
porque pela utilização dos campos extra possíveis, torna-se quase ilimitado
criar condições específicas para cada empresa e cada vendedor ou grupo de
vendedores.

PODEROSO
E porque é necessário analisar o
rendimento, a eficiência, e até prever os
picos com os mapas parametrizáveis,
e com o acesso da folha de cálculo à
base de dados, obter todo o rendimento
dos vendedores em função das suas
comissões ou criar novas listagens e
análise com base nesses dados e nos
campos extra, com a facilidade com que
se usa uma folha de cálculo.

Menu de Relatórios personalizáveis
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PDF com o Relatório de total de
comissões por empregado

PDF com o Relatório de
Comissão por utilizador
XD GESTÃO COMERCIAL
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GUIAS DE
TRANSPORTE
E REMESSA
GUIAS VALORADAS E
NÃO VALORADAS
Poderá emitir guias de transporte valoradas ou não
valoradas. Essa opção está disponível no tabulador de
vendas, na configuração de documentos.
Ao emitir uma guia de transporte não valorada, o preço não
aparece na emissão nem na impressão e ou exportação para
PDF.

CONVERSÃO DE DOCUMENTOS
EM FATURAS
De uma forma simples poderá converter uma guia de
Remessa, Guia de transporte ou Nota de Encomenda numa
Fatura.
Clique em “Converter Documentos“ e irá abrir uma janela
onde deverá selecionar o documento a converter e a sua
fatura estará pronta a emitir.

(01) Selecione o tipo de
documento a converter

(02) Selecione uma ou
mais linhas a converter

(03) Exemplo de uma guia de transporte convertida em
Fatura em dois passos simples

COMUNICAÇÃO DE
GUIAS À AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA
A Comunicação de Guias pode ser feita por webservice de
forma automática ou manual, por SAFT e por integração dos
códigos de resposta da Autoridade Tributária.
Pode ainda colocar o código manual quando as guias forem
comunicadas via telefone.

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED
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COMPRAS, STOCKS E
INVENTÁRIO
Comprar e vender pode ser uma tarefa básica mas pode também ser complexa e necessitar de muito apoio e informação.
O nosso módulo de stocks, associado às vendas, compras, encomendas e também muito graças ao business intelligence, vem
ajudá-lo nessa gestão quer seja de um modo simples e básico, quer seja de forma complexa e poderosa.
Assim, muito mais do que simplesmente abater ou acrescentar stocks, tem com o XD a possibilidade de gerir também o
armazenamento, seja ele por armazéns fixos ou móveis (caso
dos feirantes por exemplo), controlando a colocação física
dos stocks, as transferências entre os armazéns, de modo a
decidir por exemplo por FIFO ou por LIFO, que unidades tem
disponíveis para entrega e onde.
Mas mais, porque os preços alteram ao longo do tempo tem
sempre – pela compra – a ideia dos valores do seu stock, seja
pelo custo médio, seja pelo custo último, seja até saber qual
o melhor preço e em que fornecedor.
A existência de stocks mínimos e máximos está obviamente
salvaguardada, mas vai muito mais longe que isso: Porque há
prazos de entrega que variam de fornecedor para fornecedor
é possível saber o estado da encomenda não só quando passa
o tempo de aviso mas também quando as vendas previsíveis
atingem o ponto em que necessita de efetuar a encomenda
para garantir a entrega a tempo de evitar a rutura, garantindo
a inexistência de prejuízos ou lucros cessantes.

Além disso, seja por qualquer artigo ou família pode ter uma
ideia das médias de venda e picos de consumo com facilidade,
ajudando-o a prever em que meses, semanas, ou a que dias
tem mais necessidade deste ou daquele produto. É o business
intelligence ao seu serviço, maximizando-lhe a informação
para uma gestão eficiente e lucrativa.

A logística estende-se até às necessidades específicas de empresas dos mais variados setores de atividade.
O tratamento de todo o circuito comercial das empresas é assegurado por áreas que se interligam entre si de forma harmoniosa:
Compras, Stocks e Inventários.
Compras

Gestão de Stocks

A Gestão de Compra possibilita um
melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis na empresa evitando-se
gastos desnecessários com a aquisição de
materiais, inserindo preços por fornecedor.

Permite um controlo rigoroso do
fluxo de entradas e saídas nos stocks
da sua empresa, através de múltiplas
funcionalidades otimizadas e integradas
nas soluções XD POS, Rest e Disco. Com
uma gestão de stock adequada pretendese minimizar os custos desnecessários
associados à depreciação de stock.

Inventário
A gestão de inventário é uma atividade que
deve estar sujeita a critérios de elevado
rigor promovendo o conhecimento exato
dos bens existentes em cada organização,
bem como o seu estado de conservação.
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Esta opção permite configurar tudo o que envolve movimentos de
stocks possibilitando emitir diversos relatórios à data/hora com
indicação exata dos preços. Permite indicar o valor de custo, os
movimentos do dia e visualizar a quantidade calculada no inventário.

XD GESTÃO COMERCIAL
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COMPRAS,
STOCKS E INVENTÁRIO
Dentro destas áreas destacamos um vasto leque de funcionalidades que são imprescindíveis:

LOTES, SÉRIES, DATAS DE VALIDADE:
Permite controlar e movimentar produtos por número de
série, lote e indicação de data de validade, catalogando
informações específicas disponibilizadas de forma rápida,
simples e intuitiva.
Lote - Setor industrial no qual é atribuído um lote a cada
produção; indústria agroalimentar tanto na produção como na
distribuição; empresas do ramo farmacêutico, etc.
Número de série – muito utilizado em empresas
que operam no ramo da eletrónica, informática e
telecomunicações.
Datas de validade - Controlo total de datas de validade
dos artigos; Quase sempre relacionado com a utilização de
lotes, aplica-se também com muita frequência ao ramo
agroalimentar e farmacêutico, etc.

PRODUÇÃO / TRANSFORMAÇÃO DE
PRODUTO
Esta solução está vocacionada para qualquer empresa que
tenha a necessidade de gerir processos produtivos de maneira
eficiente e com total controlo sobre as fases de produção.
Esta opção permite produzir ou transformar artigos.
• A produção de um artigo corresponde à operação de criação
de um artigo a partir de um conjunto de outros artigos.
• A transformação corresponde à operação de decomposição
de um artigo num conjunto de outros artigos.

VÁRIAS UNIDADES DE ACONDICIONAMENTO:
Permite uma gestão eficiente do processo de embalagem dos produtos, alocando embalagens necessárias a
partir de um pedido (venda ou produção) e valorizando o stock do mesmo. Também possibilita a inclusão de
ordens de reacondicionamento a partir de um produto a granel. Ao vender ou comprar é possível selecionar no
ato da emissão do documento qual a unidade de acondicionamento a incluir.

INVENTÁRIO PERMANENTE
Com a opção de inventário permanente, o cliente não tem necessidade de parar a empresa para efetuar
a contagem do stock, uma vez que o controlo e da contagem será feita por linha e hora, permitindo que a
empresa trabalhe normalmente sem que isso afete o lançamento final do inventário.

CONJUNTOS / COMPOSTOS
É também possível associar propriedades a produtos do tipo composto (Composto/Conjunto e Composto/
Fabricado), podendo cada um dos seus componentes (produto composto ou não) ter igualmente propriedades
associadas. Uma vez que os produtos configurados como Composto/Conjunto na realidade movimentam os
seus componentes e não o produto em si, serão apenas permitidas propriedades cujo cujo tipo de controlo seja
efetuado só na saída.

GESTÃO JORNAIS/REVISTAS
Um sistema desenvolvido exclusivamente para
empresas de vendas de Jornais e Revistas.
Tem o objetivo de proporcionar o controlo
e Gestão código de barras ADD-ON que é colocado junto ao
código de barras do artigo.

GESTÃO DE LOCALIZAÇÕES

(POR ARMAZÉM)

Saiba em qualquer momento onde estão os
seus produtos ou matérias-prima! Efetue
a gestão de múltiplos armazéns e desenhe os mesmos de
acordo com a sua disposição e espaços. Identifique facilmente
a sua localização e o espaço disponível para recolha ou
arrumação.

COMUNICAÇÃO DE INVENTÁRIO
Com a Gestão comercial pode exportar de forma otimizada o inventário, onde serão exportados
apenas artigos que controlam stock e cujo valor seja positivo.

IMPORTAÇÃO INFORMAÇÃO DE PDT
Para documentos de compras, vendas e inventários.
Permite fazer a importação dos ficheiros lidos no PDT’S,
e através do XD GC lançar as informações nas linhas nos
documentos.
XD GESTÃO COMERCIAL
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EXPORTAÇÃO PARA
A CONTABILIDADE
VOCÊ FALA A LINGUA DO SEU CONTABILISTA

SIMPLICIDADE, EFICIÊNCIA E
SEGURANÇA

FACILIDADE
Num mundo em que a otimização de métodos é
fundamental para a diminuição de custos, não faz sentido
ter de lançar manualmente na contabilidade os movimentos
que já lançou na Gestão Comercial.

Mapa Geral de Impostos

Impostos por dia

Impostos por Família

Impostos por série

EXPORTAÇÃO DE
DADOS
Com o XD pode exportar de forma otimizada os seus
movimentos para integrar no software de contabilidade,
poupando tempo e evitando lapsos numa integração eficaz
e menores custos.

SIMPLICIDADE

Ao gerar qualquer mapa ou relatório de contabilidade tem
em rodapé o resumo contabilístico que lhe permite de forma
intuitiva verificar resultados e ter uma noção clara dos valores
acumulados das diversas áreas e respetivas taxas e impostos
a liquidar.

SEGURANÇA
Atendendo às normas de certificação da AT o risco de enganos e a complexidade de correções posteriores
torna-se um problema. Deste modo os documentos que integram o SAFT são diretamente exportados e
integrados na contabilidade sem falhas ou equívocos a corrigir.
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CERTIFICAÇÃO
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

LEGAL
Previsto pelo XD GC, cumprindo a obrigatoriedade legal em vigor, o SAF-T é um ficheiro
normalizado que permite uma exportação
fácil, e em qualquer altura, de um conjunto
predefinido de registos contabilísticos, de
faturação, de documentos de transporte
e recibos emitidos, num formato legível e
comum.

Por imposição legal em Portugal só é aceite para faturação
software certificado pela Autoridade Tributária, e o XD GC - no
intuito de defender o interesse dos clientes - cumpre todas as
normas legais em vigor, estando certificado com o número 2123.

FLEXÍVEL
No caso do XD GC é possível efetuar a
emissão do SAF-T parcial previsto por lei,
para envio para a AT, mas também a emissão
de um SAF-T Global com os totais anuais ou
entre datas, para uma maior eficiência de
controlo e resposta a eventuais inspeções.

GUIAS
CONFIRMADAS
Também as guias de transporte ou remessa
ao serem emitidas podem receber da AT os
códigos de guia facilitando deste modo o
envio de artigos, cumprindo integralmente a
legislação em vigor.

SAFT SIMPLIFICADO
Obrigatório por lei, e cumprindo as exigências do SAFT 1.03
(Portaria 160/2013), o XD GC emite de forma simples
SABIA QUE...
o ficheiro que a Autoridade Tributária lhe exige, de
A GC PODE ENVIAR
modo a que sem complicações ou conhecimentos
POR EMAIL O SAFT
PARA O SEU
especiais de contabilidade o ficheiro a enviar seja
CONTABILISTA
gerado automaticamente com base nos movimentos
que lançou no seu XD GC. Afinal o seu tempo é demasiado
importante para o perder em ações complicadas.

SAFT GLOBAL
Mas mais que isso, em qualquer altura, para sua própria
informação, por necessidade do contabilista, ou porque
durante uma inspeção da Autoridade Tributária pode
ser necessário obter SAFT globais entre datas, com
acumulados e movimentos, para que os possa usar ou
enviar para qualquer efeito que pretenda. Afinal como
em tudo o resto o XD GC é mais que uma gestão comercial,
é uma potente ferramenta ao serviço do gestor.

SABIA QUE...

A GC VALIDA
AUTOMATICAMENTE
O SAFT ANTES DA
SUBMISSÃO À AT

COMUNICAÇÃO DE
DOCUMENTOS DE
TRANSPORTE
Mas não só. Porque é mais simples e a lei o exige também
a emissão de guias no XD GC está diretamente ligada à
Autoridade Tributária, sendo possível obter os códigos das
guias ao emiti-las, garantindo assim a máxima legalidade das
operações, e evitando posteriores e dispendiosos problemas
com a Autoridade Tributária.
XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED
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SHARE

CONSULTE A SUA INFORMAÇÃO EM
QUALQUER LUGAR E EM QUALQUER
DISPOSITIVO

A flexibilidade do XD GC é tal que os
seus dados podem – em segurança –
ser acedidos e até partilhados por si
utilizando aplicações de terceiros.

Esteja onde estiver, no escritório, no carro, em casa, nas
compras ou em férias, pode do seu PC ou SmartPhone
aceder às suas informações on-line, sabendo exatamente
o que se passa na hora dentro da(s) sua(s) empresas ou
lojas, seja no que se refere aos totais diários, ou às vendas,
por vendedor, ou de determinado artigo... Tudo o que
quiser saber sem precisar de perguntar a ninguém.

XD MOBILE
DASHBOARD
Aplicação Android e iPhone que
permite consultar online as
vendas da sua loja, restaurante ou
discoteca.
Com o XD Mobile Dashboard o
gerente obtém em tempo real
e independentemente da sua
localização dados como as Vendas
por Terminal permitindo, por
exemplo, deslocar funcionários
para a zona que está a ser mais
movimentada.

Este aplicativo otimizado para
smartphones recolhe dados de
vendas do XD mostrando num
interface simples e direto o total
das vendas, valor em Caixa, Mapa
de Modos de Pagamento, Vendas
por Terminal e por Empregado.
Adicionalmente para os
Restaurantes/Discotecas permite
obter o número de mesas/cartões
em aberto bem como o respetivo
valor.

XD DASHBOARD

O Dashboard é uma plataforma
Web que permite efetuar uma
análise gráfica numa ampla gama
de dispositivos (PCs, Tablets e
Smartphones) de resultados
do Software XD totalmente
configurável.
Esta plataforma permite a consulta
centralizada de várias lojas XD de
resultados como o Total de Vendas
por Dia, Vendedor ou Família, num
determinado período definido pelo
utilizador.
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A principal característica do
XD Dashboard Web é que os
gráficos apresentados são meros
exemplos, pois um utilizador com
conhecimento de SQL consegue
obter quaisquer dados do XD que
poderão ser mostrados num gráfico
de barras, circular, linear ou numa
simples tabela.
Trata-se de uma solução que
permite obter visualmente via web
os resultados em tempo real que
necessita para gerir o seu negócio.

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED

COMUNIDADE XD
Hoje quem não está no Facebook não existe... Mesmo para as empresas a importância
em termos de imagem e divulgação é tal que se tornou impossível não ter um perfil de
Facebook.
Agora imagine uma comunidade do mesmo género, mas só constituída por profissionais,
colaboradores, clientes e até “developers” do XD. Onde pode fazer tudo o que faz no
Facebook, como divulgar a sua imagem, a sua informação, postar fotos, humor, vídeos, mas
também receber informação, e – porque é uma comunidade para esse efeito também –
partilhar problemas, ouvir soluções, dar e receber sugestões.

PÁGINA DE PERFIL
Cada membro é único e por isso é também o seu perfil.
A página de perfil mostra as respostas às perguntas de perfil,
o estado dos posts, uma lista de amigos, fotos, vídeos, e os
aplicativos que eles escolhem para incluir.

GRUPOS E FÓRUM DE
DISCUSSÃO
Mas não só... Pertencendo à comunidade pertencerá a um ou mais grupos de
acordo com os seus interesses, podendo assim debater problemas e soluções,
convidar outros para o grupo, criar debates ou partilhar informação em forma
de texto, foto ou vídeos.
E mais: Porque o XD GC é uma plataforma extraordinariamente versátil e
evolutiva, pode partilhar com a comunidade e receber da comunidade a
evolução do XD GC para situações específicas, podendo – por exemplo –
partilhar relatórios que tenha concebido, ou até mesmo scripts em C# que
tenha integrado para adaptar o seu software a necessidades específicas de um
cliente.

AMIGOS

Ao adicionar amigos fortalece as conexões dentro de sua
comunidade. Os membros podem adicionar amigos e aceitar
ou recusar pedidos de amizade. Podem também restringir os
seus posts para que sejam visualizados apenas pelas pessoas
que escolhem.

Assim, mais do que um Facebook profissional com oportunidades de negócios, a comunidade XD
é também um recurso importante para fornecer e receber “know how”, ferramentas e rotinas,
tudo o que necessita para sem perder tempo melhorar e otimizar o seu XD GC.

XD GESTÃO COMERCIAL
UNLIMITED
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A SOLUÇÃO COMPLETA PARA DISTRIBUIÇÃO
E VENDA AO PÚBLICO

MÓDULO
ESCRITÓRIO

• DOCUMENTOS SEM IVA
• GUIAS TRANSPORTE
• GESTÃO DE STOCKS

Pos

Spa
INSTITUTOS DE
BELEZA, SPA,
CABELEIREIROS

Organize a sua agenda,
controle as comissões por
funcionários, tenha mais
flexibilidade no atendimento
e personalize as salas do seu
espaço em modo real.
Uma versão completa de baixo
custo com funcionalidades
indispensáveis para a gestão
do seu negócio.

SISTEMA FIDELIZAÇÃO / PONTOS
Suporte a cartões magnéticos. Definição de
pontos por produto ou serviço. Conta corrente de
pontos. Consulta de pontos na Web.
AGENDA DE MARCAÇÃO
Agenda coletiva ou individual. Avisos por SMS/Email para clientes a avisar marcações.

RESERVA DE EQUIPAMENTOS
Reserva de solários e outras máquinas com
ligação direta à agenda.

LOJAS,
SUPERMERCADOS,
RETALHO

O mais simples e intuitivo software
para o retalho, do pequeno
comércio a uma rede de lojas o XD
Pos adapta-se às necessidades
do seu negócio. Contemplando
a gestão standard de loja, possui
módulos para setores específicos
como supermercados, postos de
abastecimento de combustível ou
lavandarias.

FAMÍLIAS DINÂMICAS
Função totalmente dinâmica importa em
tempo real todos os artigos inseridos na
base de dados.

GESTÃO DE CAIXA
Fecho cego com contagem de
valor antes de impressão do fecho,
indicação de fundo de maneio,
controlo de entrada, saída e sangria.
SISTEMA DE CAMPANHAS
Configure preços e descontos
especiais para um determinado
período de tempo. É possível
configurar campanhas para produtos
específicos, famílias e terminais.

MÓDULO FRENTE DE LOJA (POS)
SOLUÇÕES • VENDAS COM IVA INCLUÍDO
SECTORIAIS: • REGISTO DE OPERAÇÕES EM MODO SIMPLIFICADO

Rest

RESTAURANTES E CAFÉS

O mais completo software do mercado para
gestão de restaurantes, cafeterias,
pizzarias e confeitarias, preparado
para as mais complexas configurações dos
estabelecimentos, o XD Rest é intuitivo
no registo e poderoso na Gestão.

GESTÃO DE CAIXA
Fecho cego com contagem de
valor antes de impressão do
fecho, indicação de fundo de
maneio, controle de entrada,
saída e sangria.

FAST-FOOD
Definição de menus por etapas
tipo Fast-Food ou registo
automático tipo Menu do Dia.

DESENHO DE SALAS
Permite criar e configurar salas
com mesas e objetos realistas,
permitindo definir Ivas e preços
diferentes por zonas.

TRANSFERÊNCIA DE MESAS
Bloqueio de mesas,
transferência, reservas de mesas
e visualização do tempo de
ocupação.

Disco
DISCOTECAS E BARES

Imagine uma discoteca em plena hora de pico
com mais de 5000 clientes a efetuar registos
e pagamentos, o XD Disco apresenta-se como
a mais fiável solução para discotecas e bares
com opções únicas e direcionadas que o
elevarão para software líder do setor.

CARTÕES DE CONSUMO OU
PRÉ-PAGO
O tradicional sistema para
cartões com banda magnética
ou código de barras.

CAIXA PAGAMENTOS PARA
CARTÕES DE PAPEL
Para quem usa cartões de papel
e usa apenas sistema de registo
no caixa.

PAGAMENTO NO ATO DE
CONSUMO
Uso em discotecas onde o
cliente paga no ato o seu
consumo.

HÍBRIDO PARA CASAS COM
DISCOTECA E RESTAURANTE
Para casas que possuem
discoteca e restaurante. Registo
em mesas, uso de impressoras
de cozinha.

PORTUGAL
LISBOA

PORTO

Quinta de Santa Marta Sala 22
Estrada da Circunvalação,
1495-120 Algés

Rua Faria Guimarães
nº 829 - 1º Andar,
4200-292 Porto

www.xdsoftware.pt
ESPANHA

BRASIL

SEVILHA
Ctra. de la Esclusa, 11.
Edificio Galia Puerto

SÃO PAULO
Rua Vieira de Morais, 535
Campo Belo São Paulo,

41011 Sevilla

SP CEP 04617-011

www.xdsoftware.es

www.xdsoftware.com.br

