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“Não se gere o que não se mede, não se mede o
que não se define, não se define o que não se

entende, e não há sucesso no que não se gere”

William Edwards Deming

A solução para a Gestão da sua empresa



http://inoformat.pt

Sobre a
Inoformat 

UMA HISTÓRIA DE PARCERIAS

Em 2001, uma equipa  de consultores e
programadores com vasta experiência no apoio
à organização de empresas, estabeleceu uma
parceria com a Microsoft e deu inicio ao
desenvolvimento do software de gestão
integrada Inoformat. 

 
Passados mais de 15 anos de desenvolvimento e
implementação em diversos clientes, hoje, esta
ferramenta de gestão permite com grande
eficiência, efetuar  movimentos comerciais e
financeiros de PMEs, além de possibilitar às
empresas de obras/serviços/produção elaborar
orçamentos, apurar custos de produção e fazer o
planeamento.
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NO CENTRO DA GESTÃO DA SUA EMPRESA

Gestão Comercial e
Financeira

Com a os módulos da linha de Gestão Comercial e
Financeira Inoformat, garante o total controlo da sua
empresa, com uma gestão integrada, que resulta na
redução do trabalho administrativo e na produção de
indicadores fundamentais para a gestão das diversas
áreas funcionais do seu negócio.
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Automatizar descontos acordados com clientes e fornecedores evitando
erros
- Gestão automatizada de aplicação de IVA
- Possibilidade de usar vários tipos de descritivos na faturação de obras, de
forma a responder a diferentes tipos de cliente. 
- Envio automatizado, por email, dos documentos de clientes e
fornecedores, agilizando o processo e evitando enganos 
- Atualização rápida e fácil dos preços dos artigos, poupando muito tempo
a empresas com milhares de artigos.

Faturação e
Compras

Funcionalidades

- Possibilidade de personalizar documentos com frases tipo ou texto livre
- Várias formas de visualização da impressão de documentos
- Possibilidade de usar diversos códigos internos ou de barras por artigo,
com diferentes preços e unidades de medida
- Recalculo de preços de artigos em massa, através de percentagens a
aplicar a conjunos filtrados por classificações. 
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Controlo detalhado da conta corrente de clientes e fornecedores
- Pode receber pagamentos parciais ou adiantamentos ficando com todo o
registo histórico
 -Evite erros nos pagamentos permitindo que sejam apgos apenas
documentos já conferidos
- Um gestão rigorosa de limites de créditos
- Agiliza a emissão de cartas de pedido de pagamento através da geração
automatica das mesmas 

Contas
Correntes

Funcionalidades

- Sugere os documentos a liquidar em função do valor que se pretende
regularizar
- Permite atribuir descontos financeiros no momento de emissão do
pagamento/recebimento
- Emissão de ficheiro SEPA para processamento de Debitos Directos para
cobrança a clientes
- Permite gerir os adiantamentos de forma simples
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Gestão de preços de stock por armazém
- Facilidade no registo de entradas e saidas de artigos com quantidades e
preços diferentes.
- Possibilidade da politica de preços ser por margem fixa ou preço fixo 

Stocks
Funcionalidades

- Possibilidade de utilização de vários códigos, numéricos e alfanuméricos,
para o mesmo artigo
- Possibilidade de movimentar stock entre armazéns
- Possibilidade de imputar materias-primas a obras ou maquinas
- Permite criar armazéns temporarios para obras
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Agilizar o controlo das contas bancárias e da caixa
- Permite o controlo diferenciado por tipo de conta (caucionadas,
empréstimos, etc)
- Fácil controlo e analise de custos/despesas bancárias
- Tratamento de caixas por diferentes tipos e niveis de controlo  

Bancos e
Caixa

Funcionalidades

- As contas bancárias são actualizadas automaticamente quando
são efectuados pagamentos, recebimentos ou depósitos sem necessidade
de lançamentos isolados
- Reconciliação bancária
- Emissão de alertas para pagamentos/recebimentos previamente
agendados
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Controlo sobre todo o tipo de custos
- Gestão automática de retenções e outros impostos aplicáveis
- Mantém, automaticamente, actualizadas as contas correntes com o
Estado, o que permite ter um planeamento fiscal e saber com
antecedência os valores a pagar.
-  Controlo das despesas bancárias, comissões e manutenções.

Controlo de

Custos e

Despesas

Funcionalidades

- Permite lançar todo o tipo de custos, tais como:
Fornecimentos e serviços externos (água, electricidade, combustível, etc.),
custos financeiros (juros, serviços bancários) e outros custos (quotas,
taxas, etc.).
- Diversos automatismos na gestão de contas correntes com o Estado e
outros agentes relacionados com a empresa
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Acesso simples a toda a informação relacionada com os RH 
- Controlo sobre o custo por hora de cada colaborador 
- Alertas para eventos específicos relacionados com cada colaborador (ex.
datas de fim de contrato, caducidade de documentos ou aniversário)

Ficha de

Pessoal

Funcionalidades

- Mantém actualizadas as informações fiscais, as tabelas de retenções e
outros custos relativos ao pessoal com vista o calculo do seu custo hora
- Permite inserir todos os dados referente ao colaborador com
possibilidade de emissão de ficha individual
- Emite alertas no software referentes a caducidade de documentos,
contratos e aniversários.
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Gestão do tratamento de aquisições e alienações de imobilizado 
- Gestão diferenciada do imobilizado produtivo e não produtivo
- Gestão de indicadores de custo do imobilizado produtivo
- Saber os valores de amortizações de imobilizado e valor do mesmo

Ficha de

Imobilizado

Funcionalidades

- Possibilidade de criar fichas individuais para cada bem adquirido com
registo dos dados inerentes ao mesmo (marca, modelo, etc)
- Permite calcular o custo por hora ou por km do imobilizado produtivo
- Calcula as amortizações do imobilizado com base numa taxa de
amortização fixa ou de acordo com a vida útil esperada em termos
económicos para o bem.
- Permite associar despesas de manutenção/reparação/consumo ao
respectivo equipamento/maquina/viatura
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UM NÍVEL MAIS NA GESTÃO DA SUA EMPRESA

Gestão Pro

Com os módulos da linha de Gestão Pro a Inoformat
pretende criar valor acrescentado à organização e
gestão das empresas, nomeadamente por:
- Maximizar o aproveitamento da informação a partir
do acesso remoto com as soluções Mobile ou com a
partilha total de informação entre filiais
- Aumentar o nível de informação e de controlo a partir
da gestão de viaturas e de máquinas, da gestão de
encomendas e dos centros de custos e proveito
- Criar automatismos e simplificar tarefas com a
importação de tabelas de preços ou a integração na
contabilidade
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Permitir que a equipa de vendas trabalhe de forma sincronizada com o
sistema, dando autonomia para fazer encomendas, vendas e recibos em
qualquer local
- Garante que a equipa de vendas tem a informação sempre atualizada das
contas correntes e condições de venda de cliente

Mobile Pré e

Auto Venda

Funcionalidades

-Integra os movimentos realizados no Tablet nomeadamente encomendas,
vendas ou recibos sempre que o utilizador pretenda
- Actualiza e aplica descontos e preços especiais pré configurado em
BackOffice, estabelecidos para determinados períodos e critérios
- Permite controlar a conta corrente dos clientes e emite a lista de valores
e documentos pendentes para entregar ao cliente
- Controla em tempo real os stocks existentes na empresa
- Emite folhas de caixa para controlar os valores recebidos pelos 
 vendedores
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Poupança de tempo na gestão de encomendas
- Gestão do histórico de encomendas de clientes
- Gestão da intercepção entre encomendas de clientes e fornecedores
- Gestão de encomendas a fornecedores com base em históricos de vendas
- Garante uma resposta rápida ao cliente

Gestão

Avançada de

Encomendas

Funcionalidades

- Conversão em serie de encomendas ou documento de natureza similar
em Guias de Transporte, Faturas, etc.
- Permite analisar de forma rápida e fácil as encomendas pendentes de
clientes e a fornecedores, por vários critérios relacionados entre si
de acordo com as necessidades do utilizador
- Analisa as necessidades dos stocks e sugere as quantidades a comprar,
com base em quantidades mínimas, ou atendendo ao histórico das vendas
e a sazonalidade de cada família de produtos, usando vários critérios
- Permite tratar as encomendas de forma parcial, garantindo que o gestor
pode conhecer todo o material entregue e por satisfazer das notas de
encomenda
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Controlo sobre objectivos de vendas por vendedor
- Calculo rigoroso do valor das comissões  

Gestão de

Vendedores e

Comissionistas 

Funcionalidades

- Permite definir e acompanhar objectivos para os vendedores, por família
de artigos, ou zona geográfica, de acordo com a sazonalidade de cada
uma das famílias de artigos vendidas pela empresa
- Calcula o valor das comissões ou prémios por vendedor/cliente ou por
artigo, considerando totais recebidos ou totais facturados
- Permite atribuir dois vendedores por cliente com comissões distintas
- Calcula as penalizações a aplicar aos vendedores em função do atraso
nos recebimentos, relativamente aos prazos definidos para cada cliente
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Agilizar a atualização de artigos através da importação a partir de
ficheiros excel   
- Através da importação e exportação de stock, torna o processo de
inventário mais rápido e sem erros 

Importação

Tabela de

Preços 

Funcionalidades

-Permite inserir novos artigos ou actualizar os preços dos artigos
existentes no Inoformat, a partir de tabelas de preços dos fornecedores em
ficheiros de Excel
- Preenche a maioria dos campos da tabela de artigos do Inoformat,
tornando mais rápido a criação de base dados de artigos (Mercadorias ou
Serviços) da empresa
- Calcula e preenche automaticamente os vários preços relativos aos
artigos, tendo por base um dos preços existentes e acréscimos ou
decréscimos em percentagem, que o utilizador pode definir para cada um
dos outros preços
- Permite exportar, registar e importar o stock actual da mercadoria,
tornando o processo de inventários da empresa mais rápido
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Apurar resultados da empresa por áreas de negócio de forma fácil e
intuitiva, em qualquer altura e sem ter de esperar pelo tratamento
contabilístico
- Facilidade em refazer a qualquer momento a demonstração de resultados
para períodos passados
- Apuramento de resultados realista e fiável por área de negócio 

Centros de

Custos e de

Proveitos

Funcionalidades

- Permite apurar resultados da empresa por áreas de negócio, de forma
fácil e intuitiva, em qualquer altura, sem ter de esperar pelo tratamento
contabilístico
- Permite associar custos e proveitos a áreas de negócio, de forma directa
ou por percentagens pré definidas
- Efectua a distribuição dos custos e proveitos pelos centros de custos e
proveitos, de acordo com as parametrizações criadas à medida da
empresa, sem intervenção do utilizador. As regras de funcionamento
do módulo são muito flexíveis, o que permite adaptar-se a várias áreas de
negócio e às particularidades de cada empresa
- Torna o processo de obter resultados por área de negócio muito ágil e
muito menos burocrático do que a contabilidade analítica
- Diminui o trabalho de parametrização, porque a repartição não é rubrica
a rubrica mas sim por relação entre centros de custos e de proveitos
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Poupança de tempo administrativo e evita-se esquecimentos co
tratamento das despesas e receitas
- Facturação automática de avenças e contratos com clientes
- Alertas de faturação para o utilizador

Gestão de

Avenças e

Despesas

Correntes

Funcionalidades

- Permite configurar os movimentos de despesas ou receitas de carácter
regular, com qualquer duração e intervalos entre cada lançamento
- Facilita a facturação automática de avenças e contratos que a empresa
possa ter com clientes
- Evita esquecimentos porque alerta o utilizador com a antecedência
pretendida, sobre os movimentos esperados
- Prepara os lançamentos dos custos nas datas agendadas, mediante
confirmação com um duplo clique o software classifica o custo
adequadamente de forma a garantir uma eficaz análise dos resultados da
empresa e poupa tempo no tratamento administrativo
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Agiliza os lançamentos contabilísticos através da integração dos
movimentos lançados nos modulos da gestão comercial e financeira
utilizando o trabalho administrativo que é executado na empresa, sem ser
necessário ter conhecimentos contabilísticos por parte de quem no dia-a-
dia trabalha com o software
- Funciona na perfeição com o plano de contas SNC (Sistema de
Normalização Contabilística)

Integração na

Contabilidade

Funcionalidades

- Permite integrar na contabilidade todos os movimentos feitos na
gestão comercial e financeira através de ficheiro excel
- Trabalha sobre uma plataforma que permite alterar as regras para criar
contas de forma fácil e prática
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CONTROLO NA GESTÃO DA SUA EMPRESA

Gestão da Produção

e Obras

A linha Obras/Serviços/Produção do Inoformat 
 permite ao gestor o acompanhamento de todo o
processo da obra/serviço/produção, desde a
orçamentação, planificação de obra, controlo de
custos, autos de medição até à facturação da obra ou
serviço.
Com o conceito de gestão integrada, os movimentos
previamente tratados na parte comercial ficam
automaticamente disponíveis e imputados nas obras
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Controlo total sobre os custos durante a execução de uma
obra/serviço/produção
- Analise de desvios entre o orçamentado e os gastos reais
- Analise da faturação prevista e orçamentada

Controlo de

Custos 

Funcionalidades

- Cria obras de raiz ou a partir de orçamentos
- Controla os custos à medida que a obra/serviço/produção vão sendo
executados, permitindo corrigir desvios e apurando o lucro ou prejuízo
respectivo
- Permite a imputação das horas gastas pelos colaboradores ou máquinas
na obra
- Analisa os desvios entre o orçamentado e os gastos efectivos
relativamente à mão de- obra, horas de máquinas, matérias-primas,
fornecimento de terceiros e outros
- Gere os custos indirectos imputados a obras
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Gestão completa de tarefas que podem envolver matéria-prima, mão-de-
obra, máquinas ou veículos e subempreitadas

Tarefas

Compostas

Funcionalidades

- Permite compor e gerir tarefas com matéria-prima, mão-de-obra,
máquinas ou veículos e subempreitadas
- Permite conhecer a qualquer momento o custo actualizado e a
rendibilidade das tarefas mais comuns executadas pela empresa
- Possibilita criar tarefas compostas integrando, em cadeia, outras tarefas
compostas já existentes
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Visualização dos orçamentos numa hierarquia em árvore, apresentada
graficamente o que facilita o manuseamento
- Estruturas de orçamento alargadas
- Impressões de orçamento personalizadas para o cliente
- Gestão de aprovações de orçamentos parciais ou totais

Orçamentos

Funcionalidades

- Cria e aceita estruturas de orçamentos até 6 níveis (fases, capítulos,
pontos, itens, opções, quantidades)
- Importa e Exporta orçamentos para Excel, ignorando linhas em branco ou
outros campos sem interesse para orçamentar
- Permite elaborar orçamentos com visualização do valor previsto para a
obra, (tendo em conta todos os custos da empresa, directos e indirectos) e
do valor de venda a indicar no orçamento
- Aceita diferentes margens de lucro e descontos para cada parte do
orçamento. As margens e os descontos são repercutidos em cadeia
ao longo da estrutura do orçamento, facilitando muito a tarefa do
utilizador
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Orçamentos

Funcionalidades

- Permite a utilização de tarefas compostas para elaborar o orçamento e a
sua posterior manipulação conforme as necessidades da obra em causa
- Usa diferentes tipos de preços e custos na composição e no respectivo
cálculo dos factores produtivos do orçamento
- Agrupa os diferentes factores produtivos por famílias de artigos,
categorias produtivas e tipo de imobilizado, facilitando o controlo dos
valores inseridos no orçamento
- Possibilita associar cada parte do orçamento a diferentes áreas da
estrutura de produção da empresa
- Mantém um histórico de negociações por cada orçamento através da
utilizações de versões
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Controlo sobre as medições dos trabalhos já efectuados
- Controlo sobre a faturação em função dos autos de medição
- Gestão de adiantamentos

Autos de

Medição

Funcionalidades

- Regista medições do trabalho já executado nas obras, em quantidades,
medidas ou percentagens, por cada medição ou em termos acumulados
- Controla os trabalhos a mais e os trabalhos a menos
- Cria aditamentos ligados ao mesmo auto ou a novos autos de medição
- Permite descontar os valores recebidos antecipadamente nos autos de
medição
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Benefícios para o desempenho da sua empresa  

- Planeamento das obras através de um Diagrama de Gantt
- Perspectiva de execução operacional e financeira, para as diversas obras
em curso
- Visão da necessidade de recursos face às obras em planemento  

Planeamento

Funcionalidades

- Planeia as obras usando um Diagrama de Gantt. As barras do diagrama
podem ser alteradas de forma muito prática, usando as diversas
funcionalidades do ambiente Windows
- Permite o uso de dois métodos alternativos para a inserção da
informação no planeamento: o do tempo de duração das tarefas
ou o dos recursos humanos afectos para executar a tarefa
- Actualiza os períodos de execução em cadeia face às relações entre as
diferentes tarefas a executar
- Oferece uma perspectiva de execução operacional e financeira, para as
diversas obras em curso
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Inoformat, Software

de gestão integrada
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Adaptável – Adequado às mais diversas áreas de negócio e adaptável às
diferentes formas de organização e trabalho de cada empresa.

Produtivo – Sem duplicação de tarefas, aproveita todos os dados inseridos
para produzir informação para gestão de forma eficiente e fiável.

Robusto - Um software que assenta numa plataforma segura de base
dados, garantindo
 o cumprimento de todos os requisitos legais e uma forte consistência na
 informação que disponibiliza ao utilizador.

Acessível – Disponível para ser adquirido ou no formato de subscrição,
contém todas as funcionalidades que um gestor necessita para ter um
controlo eficaz sobre a sua empresa por um valor bastante competitivo.

Seguro – Permite personalizar o nível de acesso ao software por tipo de
utilizadores, prevenindo consultas não autorizadas ou uso incorrecto de
informação da empresa.



Inoformat,

Software

de gestão

integrada

Sistema Operativo:
. Windows 10

Hardware
. CPU Intel I5 ou equivalente
.. 8 Gb Ram
. SSD 240 Gb

Tablet:
. CPU Intel Pentium Gold 4425Y ou equivalente
. 4 Gb Ram
. SSD 128 Gb
.  Bluetooth
.  Wi-Fi/4G
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CONTACTOS
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Inoformat - Soluções para a Gestão, Lda

Ru Dr. José Filipe Álvares n.º 31
8005-220 Faro
T. 289 822 320

info@inoformat.com
www.inoformat.com


