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e mobilidade

Novidades da v27 do PHC CS

Novidades que apoiam 
a evolução da sua 
empresa



2

ÍNDICE

1

4
2

Settings update

Indicação de retificação ou anulação ao imprimir 
Notas de Crédito

Assistente para a abertura e encerramento 
de exercício

App PHC Notify

Pág.4

Pág.4

Pág.4

Pág.7

MAIS GESTÃO

MAIS MOBILIDADE

MAIS CONTROLO

3
Multilíngua por utilizador em CS Web

Procura de Clientes por NIF, Telemóvel ou E-mail

Monitor de Dívidas e Cobranças

Regularizações de adiantamentos nas Compras

Pág.6

Pág.6

Pág.5

Pág.5

MAIS USABILIDADE



INTRODUÇÃO

O PHC CS é o ERP que potencia a produtividade e a rentabilidade diárias, ao 
garantir uma gestão integrada e automática das várias áreas da sua empresa. 
Construído para se adaptar às necessidades de cada negócio, o software de 
gestão PHC CS tem como missão ajudá-lo a atingir a excelência, e cada nova 
versão é desenvolvida com esta máxima em mente. 

Cientes dos desafios que as empresas enfrentam diariamente, 
desenvolvemos novas funcionalidades que permitem estar em linha com 
as exigências legais e que vêm facilitar tarefas do dia a dia para que possa 
dedicar mais tempo ao crescimento do seu negócio.

Ao todo, são mais de 50 novas funcionalidades que possiilitam não só gerir 
de forma mais ágil, como fazer a diferença na forma como toma decisões e 
antecipar-se à concorrência, sem esquecer as especialmente desenvolvidas 
para melhorar a performance e usabilidade do software. 

Vamos conhecê-las? 
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Settings update                       

Imagine ter à sua disposição, assim que são lançadas, 
alterações importantes a Mapas de Gestão, Monitores 
e Dashboards – até agora disponíveis exclusivamente 
via FTP –, e poder executá-las na hora. Graças ao novo 
Monitor de Settings Update, passa a ser possível importar 
este tipo de atualizações/novas funcionalidades (sempre 
que existirem updates disponíveis, surgirá uma notificação 
no menu global), de forma fácil e rápida, diretamente para 
a aplicação. 

Tenha o software sempre atualizado, à distância de um 
clique no Monitor de Settings Update. 
 

MAIS GESTÃO  
Indicação de retificação ou anulação ao 
imprimir Notas de Crédito 

O PHC CS fez algumas mudanças para corresponder às 
necessidades da empresa e, assim, refletir os diferentes 
tipos de “Notas de Crédito” existentes. 
Agora, ao imprimir Notas de Crédito, estas estão 
identificadas como “Retificação”, no caso da fatura não ser 
totalmente anulada, ou “Anulação”, para os casos em que 
a totalidade do valor da fatura é anulada.

As alterações feitas vão ajudar a responder ao Decreto 
Presidencial nº.292/18, mais especificamente às alterações 
previstas no 9º artigo, referente à “Emissão, retificação e 
anulação de faturas ou documentos equivalentes”.
A vantagem é fácil de perceber: mais organização e maior 
eficácia a responder a uma obrigação legal.

Assistente para a abertura e encerramento 
de exercício 

Com mobilidade, as decisões ganham velocidade porque 
são feitas no momento certo, e é por isso que o PHC CS 
está cada vez mais completo em web. 
Prova disso, é que já é possível realizar todas as operações 
da contabilidade – abertura de exercício, abertura 
de saldos iniciais, apuramento de IVA, apuramento 
C.M.V./M.C. e apuramento de resultados – a partir deste 
ambiente. 

Cientes da morosidade do processo, que todos os anos 
ocupa tempo valioso às empresas, simplificámos o fecho 
e a abertura do exercício contabilístico, com a criação de 
um assistente que centraliza, num único local, as rotinas 
de abertura de exercício e apuramentos. Resultado? 
Uma contabilidade mais forte, com funcionalidades que 
simplificam os processos da sua empresa. 
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Monitor de Dívidas e Cobranças                        

A gestão de tesouraria é um órgão vital para as empresas. 
Conseguir cobrar de forma eficaz e profissional as dívidas 
de clientes não é uma tarefa fácil, pois se a gestão não for 
bem feita, as dívidas acumulam-se e a liquidez da empresa 
pode ficar comprometida. Foi precisamente a pensar na 
necessidade de controlar e gerir as dívidas, que criámos o 
Monitor de Dívidas e Cobranças. 

Através deste monitor, é possível fazer uma gestão 
de cobranças integradas num único local, sem ter de 
recorrer à conta corrente de cada cliente. Pode consultar 
os saldos de todos os clientes em aberto, visualizar 
análises temporais ou ainda executar e consultar ações 
de cobrança. Para além de apresentar o total de dívidas 
e o total vencido, o monitor permite também visualizar os 
montantes em dívida e os prazos de recebimento. 

Para que a gestão de tesouraria seja o mais eficaz possível, 
as análises permitem aplicar filtros para que possa focar 
a sua atenção em apenas um cliente ou numa lista 
específica de clientes. E para que exista comunicação 
e transparência, o monitor prevê a possibilidade de 
enviar um e-mail para todos os clientes com a respetiva 
informação do valor em dívida. O melhor de tudo? 
Para que nunca perca o controlo e a organização, 

MAIS 
CONTROLO

o Monitor de Dívidas e Cobranças mantém um histórico 
de interações que podem ser consultadas por todos os 
intervenientes no processo de cobranças.

 

Regularizações de adiantamentos nas Compras

Se as dívidas e cobranças fazem parte do dia a dia de um 
negócio, os adiantamentos também. É possível regularizar 
adiantamentos a fornecedores nas compras, tal como 
acontece na faturação a clientes. Isto significa que é 
mais simples gerir de forma eficiente os adiantamentos 
a fornecedores, sem ter que recorrer à conta corrente 
de cada cliente. Sempre que uma compra é lançada, é 
possível registar o adiantamento em ambiente web, o que 
simplifica o processo. 
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Procura de Clientes por NIF, Telemóvel 
ou E-mail

O tempo é um dos bens mais preciosos que existe e,
 não raras as vezes, sentimos que o desperdiçamos em 
tarefas desnecessárias. Uma das formais mais eficazes 
de poupar tempo está na informação. Ter o máximo 
de informação disponível é sinónimo de eficiência e os 
processos de emissão de documentos e faturação são 
exemplos disso. 

De forma a simplificar a procura de uma ficha de cliente, 
no ecrã de faturação – normal, POS e touch – foi criado 
um novo parâmetro, que permite não só pesquisar o 
cliente pelo nome, como por outros dados pessoais 
já configurados por defeito, como o NIF, o número de 
telemóvel ou o e-mail. Enquanto utilizador, pode, no 
entanto, alterar, adicionar ou remover estes campos de 
acordo com as suas necessidades. 
Com esta funcionalidade, consegue ganhar tempo no 
momento de faturar e customizar a aplicação com os 
dados mais convenientes para a pesquisa.

Multilíngua por utilizador em CS Web                        

É inegável que vivemos num mundo cada vez mais global 
e multicultural. Numa mesma empresa podem existir 
diferentes línguas e culturas, e isso não pode representar 
um obstáculo durante a interação com o software. 

A partir de agora, em ambiente web, passa a ser possível 
ao utilizador escolher o idioma que quer utilizar logo 
no momento do login. Com apenas uma instalação 
IIS – Internet Information Service – o ecrã de login dos 
packages Intranet, Extranet e Internet disponibiliza uma 
caixa de seleção com diversos idiomas para que cada 
utilizador da aplicação possa escolher o que mais se 
adequa às suas competências e conhecimentos. 
Uma vez selecionado o idioma no momento do login, 
o utilizador vê os textos traduzidos na web para a língua 
escolhida. 

 

MAIS 
USABILIDADE 
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App PHC Notify
Com a App Notify, disponível desde a versão 25 do 
PHC CS, já era possível receber notificações no seu 
smarthphone ou tablet de cada vez que existem 
atualizações importantes relacionadas com o dia a dia 
interno da sua empresa – uma despesa para aprovar, a 
atribuição de uma tarefa, um workflow a que tenha de dar 
seguimento.  

A grande novidade, nesta versão 27, é que estendemos 
os alertas para fora da organização, garantia não só de 
que está sempre a par, on timing, dos seus compromissos 
internos, como passa a estar mais próximo dos seus 
clientes e outros parceiros de negócio. 
Damos-lhe um exemplo. Imagine a possibilidade de, 
enquanto membro de uma qualquer equipa comercial, 
receber uma notificação no seu dispositivo móvel de cada 
vez que um cliente submete uma encomenda? A App PHC 
Notify (Android e iOS) já torna esse cenário possível.  

Mas não é tudo. Caso pretenda solicitar a esse mesmo 
cliente algum dado em falta na encomenda, pode utilizar 
a aplicação PHC Notify para iniciar conversação com ele. 
Assim que o fizer, o cliente será imediatamente notificado, 
podendo não só aceder facilmente à encomenda que 
submeteu, como ler o diálogo introduzido por si e, na 
mesma hora, preencher os dados solicitados. 

MAIS MOBILIDADE 

Assim que ele os gravar, receberá uma nova notificação 
a informá-lo de que já tem do seu lado a informação 
em falta. Desta forma, uma interação que podia levar 
dias/horas, pode ser resolvida em minutos/segundos, 
resultando numa maior produtividade para a sua equipa 
comercial e numa melhor experiência para os seus 
clientes. 

Só tem de descarregar a aplicação gratuita através da 
Play Store ou da App Store, configurar diretamente 
no seu Software PHC, de forma simples e rápida, as 
notificações que pretende receber, e esperar que o 
alerta apareça no ecrã do seu smartphone/tablet, 
informando-o de atualizações importantes que podem 
exigir a sua intervenção imediata.

Descarregue a App PHC Notify e beneficie das 
vantagens de ter uma aplicação que lhe permite 
comunicar em tempo real com os seus clientes e/ou 
parceiros de negócio sem ter de estar no software.   

Apresentação de Versão  PHC CS v27 7

https://apps.apple.com/pt/app/phc-notify/id1451755913
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.norsigma.phc.phcnotify&hl=pt_PT


8

PHC ON 
Esteja on e garanta que o seu 
investimento não perde valor  

Com o PHC On, o investimento que faz em software 
está sempre ativo ao longo do tempo, 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 centenas 
de novas funcionalidades que tornam a sua empresa mais 
inovadora e competitiva. E ainda tem acesso a várias 
funcionalidades exclusivas, como por exemplo:

• App PHC Notify ainda com mais vantagens nesta 
versão

• Settings update
• Assistente para abertura e encerramento de exercício 
• Monitor de Dívidas e Cobranças
• Regularizações de adiantamentos nas Compras
• Multilíngua por utilizador em CS Web
• Gestão automática de penhoras e pensões de 

alimentos;
• 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; 

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

• Sincronização com o office 365; 
• Documentos em rascunho (Dossiers interno e 

documentos de faturação); 
• Gestão de Correspondência 
• TimeZone na agenda / Fuso horário na Agenda

      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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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

A SUA EMPRESA 
AINDA TEM MUITO MAIS 
A GANHAR COM A V27 
DO PHC CS

Regularizações de 
adiantamentos nas 

Compras

Indicação de retificação 
ou anulação ao imprimir 

notas de crédito

GestãoGestão

PHC CS WebPHC CS Web

CorporateCorporate

SimNão Não

Moeda estrangeira com 
e sem Câmbio Fixo nos 

Fornecedores

Uniformização de 
Diversos Monitores

GestãoGestão

PHC CS WebPHC CS Web

CorporateCorporate

NãoNão

Saldo C/C em 
aberto Reflete Diferença 

Cambial

Gestão

PHC CS Web

Corporate

Gestão

PHC CS Desktop

Corporate

Não



11Apresentação de Versão  PHC CS v27

Não

Série de dossier 
interno fechada

Novas funcionalidades no 
“Monitor de Recibos”

Gestão Gestão

PHC CS Desktop

Corporate

Não

PHC CS Web

Corporate

Não

Alteração ao nível da visualização 
do ecrã “Assistente de Pagamentos 

a Fornecedor”

Gestão

PHC CS Web

Corporate

Não

Atualização da 
segunda quantidade 
do dossier de origem

Gestão

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Configurar promoções em web 
com código de programação e 

gestão de prioridades

Integração de 
Movimentos de Stock na 

Contabilidade

Gestão Gestão

PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Corporate

Sim Sim
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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

“Próximas Ações” 
no ecrã de Clientes e 

Fornecedores

Novo ecrã 
“Cobranças”

GestãoGestão

PHC CS Web

Corporate

Sim

PHC CS Web

Corporate

Sim

Gestão

PHC CS Web

Corporate

Não

Monitor de Dívidas 
e Cobranças 

Monitor de Relatórios 
de Funcionários 

Maior autonomia do 
superior hierárquico na 

marcação de faltas

Colaborador Colaborador

PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Advanced

Não Não

Assistente para abertura/
encerramento do exercício 

- Apuramento de IVA

Assistente para abertura/
encerramento do exercício - 
Apuramento do C.M.V./M.C.

Contabilidade Contabilidade

PHC CS Web

Corporate

Sim
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Assistente para abertura/
encerramento do exercício - 
Apuramento do C.M.V./M.C.

Contabilidade

PHC CS Web

Corporate

Sim

Assistente para abertura/encerramento do 
exercício - Apuramento de Resultados

Contabilidade

PHC CS Web

Corporate

Sim

Anexar uma ligação a um 
endereço externo (URL)

Documentos

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Configuração de uma área 
de marcação

Equipa Intranet

PHC CS Web

Corporate

Sim

Marcar ausência de utilizador 
numa data de projeto

Equipa Intranet

PHC CS Web

Corporate

Não
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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Informação na opção “Posição 
Resumida de Contas-Corrente e 
Bancárias” do Painel de Bordo

Intranet

PHC CS Web

Corporate

Não

Gravar Dossiers tipo “Transferência 
entre armazéns” com os armazéns 

definidos no cabeçalho

Introduzir um Documento 
a partir do NIF, telemóvel 

ou e-mail

Logística POS

PHC CS Desktop PHC CS Desktop

Corporate Corporate

Não Não

Listagem de 
Settings Update

Supervisor

PHC CS Web

Corporate

Não

Careers – Notify 
na Internet

Recrutamento 
Internet

PHC CS Web

Corporate

Não

Todos
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Recrutamento 
Internet

PHC CS Web

Corporate

Não

Assistente para abertura/
encerramento do exercício - 

Abertura do exercício

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim

Monitor Settings 
Update

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim

Grelha de Processamento 
em Navegador nos Dossiers 

Internos

Possibilidade de desenho nas 
várias páginas dos relatórios dos 

mapas de gestão

Todos Todos

PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Corporate

Não Não

Melhorias UI/UX 
em diversos ecrãs

Todos

PHC CS Web

Corporate

Não

Série de devolução nos Recibos 
de Adiantamentos

Todos

PHC CS Web

Corporate

Não
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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Gestão de câmbios c/ 
configuração na Web

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim

Consulta de Movimentos de 
C/C de Clientes e Fornecedores 

disponível em duas moedas

Despesas nas compras 
dividindo por artigos

Todos Todos

PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Corporate

Não Sim

Assistente para abertura/
encerramento do exercício - 
Abertura de saldos iniciais

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim

Despesas nas linhas 
de compras

Todos

PHC CS Desktop 
e Web

Corporate

Sim
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Despesas nas linhas 
de compras

Visualização de datas 
canceladas ou de ausência 

em projetos

Todos

PHC CS Web

Corporate

Não

Uniformização dos ecrãs 
de envio de e-mails

Todos

PHC CS Web

Corporate

Não

Nova apresentação na 
pesquisa dos últimos registos 

alterados

Funções “CrivAvs” e 
“CriaAvsExterno”

Todos Todos

PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Advanced

Não Sim

App PHC Notify   
Parâmetro para definir se 
Exchange comunica com 

CS Web

TodosTodos

PHC CS Web

Enterprise

Sim

PHC CS Web

Corporate

Sim
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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Centro de custo nas linhas 
de faturas e compras

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim

Melhorar a leitura 
dos avisos

Assistente de Envio de Avisos 
a Clientes com PHC Notify

Todos Todos

PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Corporate

Sim Sim

Nova Imagem do Painel 
Central e Navegador

Todos

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Analises Avançadas Exportar 
só determinados campos

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim
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Multilíngua por utilizador 
só com um IIS

Todos

PHC CS Web

Corporate

Não

Melhorias de UI/UX em 
dispositivos móveis

Todos

PHC CS Web

Corporate

Não

Gestão de várias instalações 
através de “token”

Nova grelha para ecrãs 
de tabela em Framework

Todos Todos

PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Enterprise

Sim Não

Reformulação de Badges 
e melhoria nos Mainforms

Melhorias de UI/UX em 
dispositivos móveis - Procura 

no Mainform

TodosTodos

PHC CS Web

Corporate

Não

PHC CS Web

Corporate

Não
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33.000 200
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 LUANDA
CONDOMÍNIO BLUE, 55, TALATONA

phcsoftware.com/ao

https://www.facebook.com/PHCsoftware
https://pt.linkedin.com/company/phc-software
https://www.instagram.com/lifeatphcsoftware/
https://www.youtube.com/channel/UCjSjqqhosHvHCg3vlNXRTqA
https://twitter.com/phcsoftware

