ACTIVE PROTECTION 2015
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA UTILIZADORES ATIVOS

ATUALIZAÇÕES FISCAIS
LEGAL*

GUIAS
CONFIRMADAS

FLEXÍVEL

OBRIGATORIEDADE DE
COMUNICAÇÃO ELECTRÓNICA DO
INVENTÁRIO ATÉ 31 DE JANEIRO
DE 2015

Diponibilizadas funcionalidades específicas
que facilitam a criação das
matérias-primas bem como a
inventariação e a comunicação
COIMA ATÉ
do inventário à AT.

10,000€

SAFT 1.03

Emissão simplificada do ficheiro SAFT
na versão 1.03 com validador interno
conforme imposição legal
Regime de bens em circulação Comunicação obrigatória prévia à AT das
Guias de Transporte .
Regime de IVA em Caixa: Pagamento do IVA
realizado após a liquidação das facturas.

COMUNICAÇÃO DE GUIAS

É obrigatória a comunicação à AT dos bens
em circulação. Na XD disponibilizamos as
ferramentas adequadas para cumprir este
requesito de forma simples e eficaz.
A XD cumpre na integra as imposições
legais dos Despachos N.º 8632/2014,
Oficio circulado N.º 50001/2013, Portaria
N.º 363/2010, Portaria N.º 274/2013,
Portaria N.º 161/2013.

BACKOFFICE - XD GESTÃO COMERCIAL UNLIMITED *
CONTROLO DE CONTAS A
PAGAR E A RECEBER

É possível o controlo desde a
conta-corrente bancária a uma
conta de despesas de férias, ou
até de despesas por empregado,
obtendo extratos e todos os
tipos de relatórios.

CRM

No XD GC oferecemos-lhe
um verdadeiro CRM (Custom
Relationship Manager) onde
consegue de forma fácil e
intuitiva saber tudo sobre os
seus clientes.

RELATÓRIOS ILIMITADOS

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.

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.

* Válido para contratos XD Medium e Profissional

CONSULTE DE INFORMAÇÃO NO SEU TELEMÓVEL
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.

ATUALIZAÇÕES FUNCIONAIS ATUALIZAÇÕES FISCAIS
A equipa de desenvolvimento da XD trabalha diáriamente na criação de
novas funcionalidades.
Os clientes XD com Active Protection activo beneficiam de todas as
funcionalidade implementadas.

Novas obrigações legais, novo ficheiro SAFT, mudança de IVA deixa de
ter um custo de upgrade/actualização.
Os clientes XD Active Protection estão garantidos para qualquer
alteração fiscal.

Para conhecer todas as vantagens do XD Active Protecion 2015 consulte www.xdsoftware.pt

707 502 088

PARA MAIS INFORMAÇÕES
OU DÚVIDAS CONTACTE:
apoioaocliente@xdpeople.com

DEPARTAMENTO DE
APOIO AO CLIENTE

