
 Atualizações do GestCom e GestPos automáticas

 WebService nas Guias de transporte (obtenção do Código AT, instantaneamente) no 

GestCom e no GestPos

 Criação do novo SAFT 1.03 (por opção, pode continuar a poder criar o SAFT 1.02 e 1.01)

 Novas series de documento no GestCom (Fatura-Recibo e Fatura RIC) e no GestPos 

(Fatura-Recibo RIC)

 Emissão em serie especial de documentos do Regime de IVA de Caixa (Fatura RIC, Recibo 

RIC e Fatura-Recibo RIC POS).

 Nova estrutura do  SAFT 1.03_01 (tabela de recibos RIC)

 Correção automática de erros do utilizador na criação do SAFT

 Envio automático do SAFT para a AT apenas com um click.

 Impressão automática do comprovativo de envio do SAFT com os valores e o relatório da AT

 Novo sistema de menus no GestPOS, adaptado ao touch-screen

 GesPOS com mais 4 páginas de produtos em teclas diretas na configuração do Bar

 Envio das Guias de Transporte/Remessa em lote para a AT e registo dos códigos nos 

respetivos documentos.

 Etc...

Agora mais potente do que nunca, mantendo a mesma facilidade de utilização.

 Novidades da nova versão

Nos últimos tempos, a JOGOFO viu-se obrigada a atualizar constantemente o software GestCom, 

GestPos e GestRest, para que estes cumpram rigorosamente a legislação em vigor que tem sofrido 

constantes alterações. Não só pelo imperativo legal, mas também pelas sucessivas adaptações e 

acertos da própria AT, as alterações são constantes, o que nos obriga a atualizar o software 

periodicamente, o que por sua vez acarreta custos elevados.
Assim, e para que esses custos não se reflitam demasiado junto dos nossos clientes, propomos a 

realização de um contrato de atualização de software por 1 ano, garantindo assim todas as 

atualizações gratuitas durante o período em que vigora o contrato.

Contrato anual de atualizações(>v7.2)  179€+IVA
Contrato anual de assistência remota  179€+IVA

Contrato anual de atualizações + assistência remota  300€+IVA

Atualização única (v7.3) para a versão 7.4  90€+IVA
Atualização única (>v6.9) para a versão 7.4  156€+IVA
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