
CL íN ICA

Com o Starter Easy 
é sempre a faturar

Quer ver o seu negócio a andar?

O Starter Easy é uma solução de faturação fácil de instalar e de usar, que agiliza 
todo o processo de gestão das micro e pequenas estruturas empresariais, 
sejam elas da área da prestação de serviços, comércio, ou outras atividades.  

SUBSCRIÇÃO 1 ANO SUBSCRIÇÃO 2 ANOS

122€ + IVA 210€ + IVA

Inclui: Inclui:

Software de faturação certificado
Suporte gratuito a 10 Incidentes
Descontos de 15% em formação
Acesso ao portal da comunidade 
PRIMAVERA
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Software de faturação certificado
Suporte gratuito a 5 Incidentes
Descontos de 15% em formação
Acesso ao portal da comunidade 
PRIMAVERA

Software de faturação certificado pela Autoridade Tributária;
Ideal para Micro, Pequenas Empresas e Empresários em Nome Individual;
Pronto a usar, fácil de instalar e de utilização muito simples;
Inúmeros mapas de gestão sobre a evolução do negócio;
Inclui resolução gratuita de 5 problemas técnicos por cada ano de contrato;
Desconto de 15% em todas as ações de formação PRIMAVERA.

Starter Easy



GAB INETE
CONTAB I L IDADE
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Faturação
Com o Starter Easy não precisa de ter conhecimentos 
sólidos sobre programas de faturação e gestão para 
administrar a sua empresa de forma eficiente. Este software 
permite-lhe facilmente emitir todos os documentos de 
venda, desde Vendas a Dinheiro, Orçamentos/Cotações/ 
Faturas Pró-forma, Encomendas, Guias de Remessa/ 
Transporte e Faturas, além do tratamento de IVA e do 
controlo das áreas de Vendas/POS (vendas ao balcão), 
Stocks, Contas Correntes de Clientes, Caixa 
e Recebimentos.

Vendas / Vendas ao Balcão (POS)
Esta é a solução ideal para empresas com Vendas ao Balcão. 
O módulo de POS permite-lhe controlar as operações de 
Abertura e Fecho de Caixa, Entradas e Saídas de Caixa, 
sendo de destacar os diversos modos de pagamento 
(numerário, cheque, cartão de crédito, multibanco, etc.); a 
possibilidade de suspender e recuperar Talões; integrar com 
Periféricos (ex. gavetas, impressoras, scanners, balanças); 
entre um conjunto diverso de funcionalidades que 
promovem uma gestão eficaz das vendas da sua empresa. 

Gestão de Stocks
Para que possa deter total controlo sobre o seu negócio, o 
Starter Easy inclui também um módulo de Gestão de Stocks 
que promove a gestão adequada das entradas e saídas de 
Stock em quantidade e em valor, bem como a gestão de 
Inventário dos bens da sua empresa.

Contas Correntes
A tesouraria do seu negócio é igualmente assegurada 
pelo Starter Easy. Esta solução permite a gestão das 
Contas Correntes de Clientes e outros Devedores, sendo 
possível definir limites de Crédito, efetuar vários tipos de 
Liquidações e Lançamento direto de Pendentes; faturar 
serviços e emitir Faturas com Retenção; assim como 
outras operações de controlo de Recebimentos. 

Informação de Gestão
É ainda disponibilizada informação de gestão variada 
através da qual é possível acompanhar a evolução do 
negócio como, por exemplo, Mapas de Vendas por 
Clientes, Artigos, Famílias, Zonas e Vendedores; Vendas 
Gerais diárias, mensais ou trimestrais; Extratos de Contas 
Correntes de Clientes; Consultas de valores a receber; 
Avisos de Vencimento; Listagens diversas de Stocks, 
Inventários, Extratos de Artigo, etc. 

Outras Funcionalidades
Esta é uma solução Monoempresa e Monoposto que 
incorpora um vasto leque de funcionalidades, sendo 
ainda de destacar a possibilidade de emissão de 
documentos com IVA incluído ou excluído; gestão de 
Comissões de Vendedores; emissão de Etiquetas; 
emissão do Ficheiro SAFT-PT de acordo com Portaria n.º 
1192/2009; tratamento de Ecotaxas, entre vários outros 
mecanismos de suporte à gestão empresarial. 

Funcionalidades

Saiba mais sobre esta solução em 
www.primaverabss.com/easy


