A INOFORMAT POSSUI
OUTRAS SOLUÇÕES PARA
O SEU NEGÓCIO...

A SOLUÇÃO
PARA O
SEU PONTO
DE VENDA.

LINHA COMERCIAL
• Tratamento e controlo administrativo e financeiro para todo o tipo de empresas comerciais e de serviços.

MÓDULOS
• Facturação e compras; Contas correntes de clientes de fornecedores; Stocks; Bancos e Caixas; Custos e contas correntes de
outros clientes e fornecedores; Pessoal; Imobilizado.

LINHA DE OBRAS/SERVIÇOS/PRODUÇÃO
• Gestão à medida para Construção Civil, Electricidade, Jardins, Oficinas, Carpintarias, Instalações especiais, Gabinetes de
arquitectura e engenharia e Manutenções diversas.

MÓDULOS
• Orçamentos, Controlo de custos; Tarefas compostas; Planeamento operacional e financeiro, Autos de medição.

Inoformat
Soluções para a Gestão, Lda
LINHA PRO
• Valor acrescentado incluindo PDA para vendas e distribuição, empresas certificadas, obtenção de resultados por área de
negócio.

MÓDULOS
• Gestão de Encomendas; Pocket PC Pré e auto venda; Importação de tabela de preços; Gestão de vendedores e
comissionistas; Centros de custos e de Proveitos; Gestão de viaturas e máquinas, Gestão de avenças e despesas correntes;
Gestão de qualidade; Gestão de Kapas; Integração na contabilidade; Pedidos de cotação a fornecedores; Gestão de
marcações; Ligação entre filiais; Registo de horas indoor; Gestão documental; Recursos Humanos; CRM/ERM.

Sede
Rua Ataíde de Oliveira n.º 95,
CC Algarb loja 9, 8000-218 Faro
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Delegação de Lisboa
T. 210 992 191 | 967 538 832 | comercial.lisboa@inoformat.com
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INO POS STANDARD

MODOS DE FUNCIONAMENTO
• Funciona em touch-screen.
• De maneira a adequar o POS aos vários tipos de negócio
existentes, existem dois modos de funcionamento:
	| Com janelas e botões associados a artigos, para
actividades em que o número de artigos não é muito
extenso, nestes casos torna-se mais rápida a organização
e pesquisa dos artigos por janelas, exemplo restaurantes,
pastelarias, clínicas de estética, outros serviços, etc.
	| Com linhas associadas a artigos, para empresas
que tem um grande número de artigos, tais como,
drogaria, venda de peças e matérias de construção,
supermercados, em que seria muito difícil a organização
e pesquisa de artigos por inúmeras janelas e botões.

• Funciona em monoposto ou multiposto.
• Ambiente totalmente configurável (tamanho dos
botões, cores, imagens, tamanho das letras, funcionalidades
disponíveis, etc.).
• Uso de aplicação sem rato, com teclas de atalho que torna a
utilização mais rápida.
• Uso um teclado virtual no monitor com letras ou apenas
números.

• Controlo e emissão de talões de venda, vendas a dinheiro,

facturas, recibos, etc. por caixa e por operador.

• Acessos configuráveis por operador e operações que
exigem a inserção de password.
• Gere várias vendas a diversos clientes em simultâneo no

mesmo terminal.

• Alternar entre operadores e utilizar em simultâneo vários

operadores no mesmo terminal.
• Substituir operadores, por exemplo em mudança de
turno os documentos iniciados por um operador ficam
suspensas ou podem transitar para operador substituto.
• Impressão de etiquetas genéricas e com códigos de
barras.

• Listagens de artigos, clientes, vendas, transacções, etc.

• Integração automática com balança e leitor de código de barras.

• Controla a conta por mesa.

FUNCIONALIDADES

• Permite fazer e controlar as reservas por data, hora e mesa.

• Pré-venda, com emissão de talão dos produtos pesados e vendidos para serem cobrados na caixa.
• Base Dados opcional com artigos/imagens de produtos de talho já inseridos.

FUNCIONALIDADES
• Junta várias contas num só documento. Esta funcionalidade
pode ser útil para juntar contas de várias mesas.
• Divide a conta de uma mesa atribuindo a cada pessoa
determinados produtos consumidos ou dividindo o valor
total em diferentes partes.

• Faz a ligação a balanças para registar a comida a peso.
• Base Dados opcional com artigos/imagens da restauração e
pastelaria já inseridos.

moedas.
• P
 ermite o acesso aos documentos que ainda não estão
terminados por todos os operadores ou só pelo operador
que iniciou a venda.
• Gere devoluções de artigos.
•E
 fectuar consultas e impressões do documento actual,
mantendo o documento em aberto para fazer novas
operações.
• Gestão e impressão de talões usados em vários negócios
em diversas situação, (talões para levantamento, oferta,
serviço, etc.).
• P
 arametrização e controlo de promoções e descontos.

• Inúmeros tipos de análises: Vendas; Margens, etc. Por

diversos critérios: Artigos; Famílias; Vendedores; Zonas;
Datas; etc.

INO POS CLEAN

• Permite controlo de Food-Cost.
• Fichas técnicas dos produtos vendidos de forma a garantir
uma gestão de stocks mais rápida, a saída de stock é registada
no momento da factura e por outro permite obter análise de
rendibidade de cada produto vendido.

LAVANDARIA/SERVIÇOS DE LIMPEZA/ARRANJOS E CUSTURAS
MODOS DE FUNCIONAMENTO
• Talão de serviço, com as peças e serviços pedidos. Esta impressão deve conter o serviço que foi pago e o prazo de entrega.

FUNCIONALIDADES

• Fecho de caixas com contagem do número de notas ou

INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO
• Listagens de caixa incluindo X e Z.

MODOS DE FUNCIONAMENTO

• Talão de pré-pagamento para situações onde um artigo
apenas é entregue ao cliente após o pagamento. Por exemplo,
num restaurante do tipo fast-food, os artigos são pagos e o
cliente recebe um talão para os receber no mesmo ou noutro
local ou não.

FUNCIONALIDADES

TALHOS/PEIXARIAS.

RESTAURANTES/PASTELARIAS/CAFEITARIA
MODOS DE FUNCIONAMENTO

• Leitura de códigos de barras, para agilizar o processo de
venda.

INO POS FRESH

INO POS FOOD

ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE NEGÓCIOS.

• Regista os produtos entregues e serviços pedidos pelos clientes, com data de recebimento e data prevista de entrega.
• Permite procurar os produtos por entregar pelos dados do produto ou do cliente.
• Base Dados opcional com artigos/imagens de artigos de lavandaria já inseridos

INO POS MARKET

INO POS CARE

SUPER/MINIMERCADOS.

GABINETES MÉDICOS/CLÍNICAS DE SAÚDE/INSTITUTOS
DE BELEZA/ACTIVIDADES DESPORTIVAS/GESTÃO SALAS

MODOS DE FUNCIONAMENTO
• Integração automática com balança e leitor de código de barras.
• Funciona com várias caixas em simultâneo.

MODOS DE FUNCIONAMENTO
• Gere marcações em salas, por técnico ou por sala técnico.

FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES

• Gere devoluções de artigos ou vasilhame simples.

• Regista o histórico do cliente.

• Parametrização de caixas de venda, em que são registados os produtos vendidos que são cobrados
posteriormente na caixa de recebimento, tipo de caixa que permite fazer recebimentos.

• Faz uma lista clientes a atender por sala e/ou técnico indicando a hora previsível de atendimento actualizada.
• Talão para oferta, efectua uma impressão sem preço dos serviços oferecidos.

• Base Dados opcional com artigos de supermercado já inseridos.

• Base Dados opcional com artigos/imagens de tratamentos dentários já inseridos

