Novidades da v27 do PHC CS

Para gerir e agir,
onde e quando precisa
Esteja mais próximo dos
seus clientes
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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 suas necessidades a qualquer hora e acelerar
o seu negócio em qualquer lugar, 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.
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Cientes dos desafios que o mundo VUCA coloca diariamente às empresas,
e das vantagens que a mobilidade representa, desenvolvemos novas
funcionalidades em ambiente web, que lhe garantem a máxima liberdade
para levar o seu negócio para onde quiser.
Mas o PHC CS não está apenas mais robusto em web. Ao todo, são mais
de 60 funcionalidades, que possibilitam não só descentralizar ainda mais
a gestão da sua empresa, como fazer a diferença na forma como toma
decisões e se antecipa à concorrência, sem esquecer as especialmente
desenvolvidas para melhorar a performance e usabilidade do software.
Vamos conhecê-las?

MAIS MOBILIDADE
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.

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.

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.

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.

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.
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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.

MAIS GESTÃO
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.

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.

Tenha o software sempre atualizado, à distância de um
clique no Monitor de Settings Update.
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Modelo de faturação eletrónica
CIUS-PT UBL 1.2

Simplificação do Arquivo Digital
Esta funcionalidade permite responder positivamente
ao Decreto-Lei nº28/2019, que introduziu novas regras
de arquivo para as faturas e documentos fiscalmente
relevantes. Para estar em conformidade com a obrigação
legal de, enquanto empresa, ter na sua posse estes
documentos, em papel ou formato digital, passa a ser
possível criar pastas para efeitos de arquivo digital,

garantindo que os mesmos ficam guardados e
devidamente identificados – “devem ser guardados
de forma sequencial e ininterruptamente e respeitar o
plano de arquivo e a individualização de cada exercício,
abrangendo a integralidade dos documentos” –,
conforme enunciado na lei.

Com o intuito de permitir a adaptação da norma
europeia à realidade do contexto da Administração
Pública em Portugal, a Portaria n.º 289/2019, de 5 de
setembro, veio regular os aspetos complementares da
fatura eletrónica. Nesse sentido, a eSPap, I.P., como
entidade reguladora, divulgou a versão 1.1.0 da norma
técnica específica para Portugal, denominada CIUS-PT
UBL 1.2, que tem como objetivo cumprir formalidades
da emissão de faturas e aumentar o potencial de
automatização na receção, conferência e processamento
dos documentos eletrónicos.
O modelo CIUS-PT UBL 1.2 vem, assim, substituir um
template “piloto” – a norma técnica eSPap UBL 2.1 –,
que será descontinuado à medida que o modelo CIUSPT UBL 1.2 vai sendo adotado na faturação eletrónica,
prevendo-se um período de transição (um período de
coexistência de ambas as normas, de modo a garantir
a estabilidade dos processos já existentes e acomodar
a migração) para as entidades que utilizam a norma
técnica eSPap UBL 2.1.
Atendendo à descontinuidade desta última norma,
existe uma clara vantagem na rápida transição para a
norma técnica CIUS-PT UBL 1.2, mas na versão 27 do
PHC CS agora lançada, o software está preparado para
produzir o documento eletrónico configurado com
ambas as especificações.

6

Validação exclusiva dos dados presentes no
SAFT-T (PT)
Aquando da comunicação de faturas e de documentos
de transporte à Autoridade Tributária (AT) via SAF-T (PT)
há uma rotina de verificação de integridade, que permite
efetuar uma validação da informação obrigatória (corrigir
dados incorretos e/ou preencher dados em falta). A partir
de agora, e de forma a facilitar estas rotinas, passarão
apenas a ser validados os dados – clientes, fornecedores,
contactos e/ou entidades – incluídos nos documentos
emitidos para o período selecionado para a produção
do ficheiro (em vez da validação de toda a informação
existente na base de dados, incluindo aquela que não
interessa para o período em causa, como anteriormente
acontecia).
A vantagem é óbvia: maior rapidez e eficácia na
comunicação de faturas e de documentos de transporte à
AT.

Produção do SAF-T (PT) de Autofaturação
A autofacturação consiste na adoção de um sistema
segundo o qual o cliente se substitui aos seus
fornecedores na emissão das respetivas faturas.
Se tem fornecedores que, pela informalidade da sua
atividade económica, não dispõem de estrutura de
natureza administrativa que lhes permita emitir faturas
que contenham todos os elementos exigidos pelo
Código do IVA, e tem de produzir o ficheiro SAF-T (PT) de
Autofaturação por eles, saiba que já é possível fazê-lo em
ambiente web, beneficiando da vantagem de poder fazê-lo na hora e dispositivo que mais lhe convier.
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MAIS
CONECTIVIDADE
Comunicação da Declaração Mensal de
Rendimentos à Segurança Social via
webservice
Ter um ERP completo, nos dias de hoje, requer
conectividade. É essencial que, enquanto empresa consiga
interagir de forma rápida e eficaz com outros sistemas ou
aplicações, como é o caso da Segurança Social.
Por se tratar de um serviço essencial às entidades
empregadoras, a interação é necessária, embora, muitas
vezes, morosa e burocrática.
A boa notícia é que, a partir de agora, passa a ser possível
comunicar a Declaração Mensal de Rendimentos (DMR)
à Segurança Social diretamente a partir do software, via
webservice, na hora e local que mais lhe convier.
A comunicação é automática e devidamente efetuada,
poupando-lhe tempo que perderia a duplicar trabalho,
caso tivesse de recorrer ao serviço online da Segurança
Social Direta, onde teria inevitavelmente devoltar a
preencher os dados.
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MAIS
CONTROLO
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?
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Regularizações de adiantamentos nas Compras
Para que nunca perca o controlo e a organização, o
Monitor de Dívidas e Cobranças mantém um histórico
de interações que podem ser consultadas por todos os
intervenientes no processo de cobranças.

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.

MAIS
USABILIDADE
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.
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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.
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PHC ON

Esteja on e garanta que o seu
investimento não perde valor
Com o PHC On, o investimento que faz em software
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:

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
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App PHC Notify ainda com mais vantagens nesta
versão
Settings update
Assistente para abertura e encerramento de exercício
Simplificação do Arquivo Digital
Modelos de faturação eletrónica eSPap UBL 2.1 e
CIUS-PT UBL 1.2
Validação exclusiva dos dados incluídos nos ficheiros
de Comunicação de Faturas Emitidas à AT via SAF-T
(PT) e de Comunicação de Documentos de Transporte
à AT via SAF-T (PT)
Produção do SAF-T (PT) de Autofaturação

•
•
•

•

Comunicação da declaração mensal de rendimentos
à Segurança Social via webservice
Monitor de Dívidas e Cobranças
Regularizações de adiantamentos nas Compras
Multilíngua por utilizador em CS Web
Envio automático das faturas e guias de transporte
para a Autoridade Tributária (AT);
Criação rápida do ficheiro com inventário de
existências a enviar à AT;
Gestão automática de penhoras e pensões de
alimentos;
Produção dos relatórios estatísticos (ficheiro COPE)
a enviar ao Banco de Portugal;
Sincronização com o Outlook e Gmail para ganhar
mais agilidade no seu dia a dia;
Visão global da atividade com acesso aos seus
dashboards em qualquer dispositivo;
Processamento automático de remunerações em
espécie;
Atualização automática dos mapas de gestão,
tabela de retenção na fonte, tabelas do Relatório
Único, Índices de Revisão de preços e Nomenclatura
Combinada;
Assistente de Importação do SAF-T (PT), que
permite importar clientes, artigos, contas e
documentos de vendas, a partir de um ficheiro SAF-

•
•
•
•
•
•
•
•

T(PT) de qualquer aplicação;
Ligação ao sistema SEQR – possibilidade de efetuar
pagamentos através de mobile wallet;
Ligação ao MB Way;
Sincronização com o office 365;
Documentos em rascunho (Dossiers interno e
documentos de faturação);
Integração com Global Blue
Inscrição do funcionário na Seg. Social Direta via
WebService
Gestão de Correspondência
TimeZone na agenda / Fuso horário na Agenda

MANTENHA O SEU INVESTIMENTO
ATIVO COM O PHC ON

i
•

•

•

•

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
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A SUA EMPRESA
AINDA TEM MUITO MAIS
A GANHAR COM A V27
DO PHC CS
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Total do valor selecionado no
ecrã “Transferências Bancárias a
Fornecedores (SEPA)”

FUNCIONALIDADE

Uniformização de diversos
monitores

Validação exclusiva dos dados
presentes no SAF-T

Produção do SAF-T de
autofaturação

PRODUTO

Gestão

Gestão

Gestão

Gestão

AMBIENTE

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

GAMAS (a partir de)

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

PHC ON

Não

Sim

Sim

Não

Impressão do NIF ao emitir um
documento de transporte a
um consumidor final

Ligar os documentos de
tesouraria aos pagamentos e
recibos

Gestão

Gestão

Gestão

Gestão

Gestão

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

Corporate

Enterprise

Corporate

Corporate

Corporate

Sim

Não

Sim

Não

Não
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Regularizações de
adiantamentos nas Compras

Moeda estrangeira com
e sem Câmbio Fixo nos
Fornecedores

Saldo C/C em aberto
Reflete Diferença Cambial
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FUNCIONALIDADE

Atualização da segunda
quantidade do dossier de origem

Série de dossier interno
fechada

Novas funcionalidades no
“Monitor de Recibos”

Alteração ao nível da visualização
do ecrã “Assistente de Pagamentos
a Fornecedor”

PRODUTO

Gestão

Gestão

Gestão

Gestão

AMBIENTE

PHC CS Desktop

PHC CS Desktop

PHC CS Web

PHC CS Web

GAMAS (a partir de)

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

PHC ON

Não

Não

Não

Não

Configurar promoções em web
com código de programação e gestão
de prioridades

Monitor de Dívidas e Cobranças

Novo ecrã “Cobranças”

“Próximas Ações” no ecrã de
Clientes e Fornecedores

Maior autonomia do superior
hierárquico na marcação de faltas

Gestão

Gestão

Gestão

Gestão

Colaborador

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Advanced

Sim

Sim

Sim

Não

Não
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Assistente para abertura/
encerramento do exercício Apuramento de IVA

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

FUNCIONALIDADE

Monitor de Relatórios de
Funcionários

Integração de Movimentos
de Stock na Contabilidade

PRODUTO

Colaborador

Gestão

Contabilidade

Contabilidade

AMBIENTE

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

GAMAS (a partir de)

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

PHC ON

Não

Sim

Sim

Sim

Assistente para abertura/
encerramento do exercício Apuramento de Resultados

Simplificação do Arquivo
Digital

Anexar uma ligação a um
endereço externo (URL)

Comunicação da Declaração
Mensal de Rendimentos à
Segurança Social via webservice

Contabilidade

Documentos

Documentos

Documentos Eletrónicos
Intranet

Equipa Intranet

PHC CS Web

PHC CS Desktop

PHC CS Desktop

PHC CS Web

PHC CS Web

Corporate

Corporate

Corporate

Advanced

Corporate

Sim

Não

Não

Sim

Sim
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Configuração de uma área
de marcação
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FUNCIONALIDADE

Marcar ausência de utilizador
numa data de projeto

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

Gravar Dossiers tipo “Transferência
entre armazéns” com os armazéns
definidos no cabeçalho

Introduzir um Documento
a partir do NIF, telemóvel
ou e-mail

PRODUTO

Equipa Intranet

Intranet

Logística

POS

AMBIENTE

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Desktop

PHC CS Desktop

GAMAS (a partir de)

Corporate

Corporate

Advanced

Corporate

PHC ON

Não

Não

Não

Não
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Monitor de integrações
na Contabilidade

Série de devolução nos
Recibos de Adiantamentos

Assistente para abertura/
encerramento do exercício Abertura do exercício

Recrutamento Internet

Todos

Todos

Todos

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

Corporate

Corporate

Advanced

Corporate

Corporate

Corporate

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Listagem de Settings
Update

Careers – Notify na
Internet

Supervisor

Recrutamento Internet

PHC CS Web
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Melhoramentos na
Internet e Intranet relativas
ao Recrutamento
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FUNCIONALIDADE

Assistente para abertura/
encerramento do exercício Abertura de saldos iniciais

Gestão de câmbios c/
configuração na Web

Consulta de Movimentos de
C/C de Clientes e Fornecedores
disponível em duas moedas

Despesas nas compras
dividindo por artigos

Despesas nas linhas
de compras

PRODUTO

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

AMBIENTE

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Desktop
e Web

GAMAS (a partir de)

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

PHC ON

Sim

Sim

Não

Sim

Não
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Visualização de datas
canceladas ou de ausência
em projetos

Uniformização dos ecrãs
de envio de e-mails

Nova apresentação na
pesquisa dos últimos registos
alterados

Parâmetro para definir se
Exchange comunica com
CS Web

App PHC Notify

Funções “CrivAvs” e
“CriaAvsExterno”

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Advanced

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim
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FUNCIONALIDADE

Nova Imagem do Painel
Central e Navegador

Centro de custo nas linhas
de faturas e compras

Melhorar a leitura
dos avisos

Assistente de Envio de Avisos
a Clientes com PHC Notify

Análises Avançadas Exportar
só determinados campos

PRODUTO

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

AMBIENTE

PHC CS Desktop

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

GAMAS (a partir de)

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Advanced

PHC ON

Não

Sim

Sim

Sim

Sim
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Multilíngua por utilizador
só com um IIS

Melhorias de UI/UX em
dispositivos móveis

Gestão de várias instalações
através de “token”

Melhorias de UI/UX em
dispositivos móveis - Procura
no Mainform

Reformulação de Badges
e melhoria nos Mainforms

Nova grelha para ecrãs
de tabela em Framework

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Enterprise

Não

Não

Sim

Não

Não

Não
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FUNCIONALIDADE

Melhorias UI/UX
em diversos ecrãs

Monitor Settings
Update

Grelha de
Processamento em
Navegador nos Dossiers
Internos

Possibilidade de
desenho nas várias
páginas dos relatórios
dos mapas de gestão

Novas imagens na
Página de Registo

Modelo de faturação
eletrónica CIUS-PT
UBL 1.2

PRODUTO

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

AMBIENTE

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

PHC CS Web

GAMAS (a partir de)

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

PHC ON

Não

Sim

Não

Não

Não

Não
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ESPANHA

MOÇAMBIQUE

+

+

33.000
EMPRESAS CLIENTES

+ 200
COLABORADORES

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.

400
PARCEIROS

+ 152.000
UTILIZADORES

Devidamente certificados para
implementar software e dar suporte.

Mais produtivos e mais preparados para
aproveitarem as oportunidades.
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LISBOA
LAGOAS PARK,
EDIFÍCIO 3, PISO 2
2740-266 OEIRAS

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

phcsoftware.com
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