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Facturação específica e personalizável

Facturação automática com modelos pré-definidos

Gestão de artigos compostos

Facturação automática através de Guias

Controlo automático de pagamentos e recebimentos

Edição de documentos completamente livre e flexível

Possibilidade de alterar ou apagar qualquer movimento ou 

documento, com a actualização imediata e automática 

Envio de documentos em formato electrónico PDF

Gestão de Clientes, Fornecedores, Bancos e Contas Correntes

Gestão e controlo de cheques pré-datados

Impressão de cheques ou carta cheque  com Avisos de Pagamento

Gestão de Stocks, inventários, código de barras, tabelas de preços

Gestão de Endereços, Contactos, Emails e link’s

Gestão e estatísticas gráficas de Defuntos em 3D

Gestão Gráfica e Documental (incluí, Editor de textos e imagens)

Inserção automática de molduras e bordos nas fotos

Acerto automática da nitidez, resolução da foto e efeitos digitais

Impressão e criação automática de todo tipo de Documentos

Edição e preenchimento automático dos documentos da Seg. Social

Elaboração automática de Avisos de Funeral e Pagelas (impressão em 

cartões de plastico e cartolina frente e verso)

Publicação na Internet da Necrologia, Missas e Noticias, apenas com 

um click.

Editor de textos e imagens, editor e impressão de envelopes

Tratamento de fotos com efeitos, filtros e retoques de imperfeições

Multi-Visualizador de documentos (Excel, Word e PowerPoint)

Apresentação Digital em ecrãs TFT, plasmas, etc da necrologia,             

Missas, Noticias, Serviços e produtos

Estatísticas de vendas e Estatísticas financeiras

Separação de Produtos e Serviços

Mapas e análises de lucros

Balancete Analítico de Clientes e Fornecedores

Mapas de impostos a pagar

Retenção de imposto completamente automatizado

Listagens de retenção na fonte

Diários e resumos de documentos

Gestão e impressão de Códigos de Barras 

Sistema sem fios Metrologic ( Alteração de preços, Encomendas, 

Facturação, Stocks, etc...)

Inventário permanente multi-armazém

Gestão automática de encomendas

Gestão e impressão de Mailing

Gestão e impressão de Códigos de Barras

Possui um sistema de rede interactivo, que permite com que vários 

utilizadores possam facturar ao mesmo tempo o mesmo tipo de 

documento, com o mesmo cliente. 

Transferência de dados de um computador para outro através do 

Extractor.

Etc... 

G AF
Gestão Total de Agências Funerárias

Toda a gestão num só pacote

Comercial
Documental
Escritório
Internet e email
Bancária

Revendedor

Produção de Sistemas e software Multimédia

Rua  Dr. João Lopes de Morais, nº 41 -  r/c, 1º e 2º
* 3450 - 153 Mortágua

(231 920079/964  2231 920628
-geral@jogofo.com
üwww.jogofo.com

Rua  Dr. João Lopes de Morais, nº 41 -  r/c, 1º e 2º
* 3450 - 153 Mortágua

(231 920079/964  2231 920628
-geral@jogofo.com
üwww.jogofo.com

Principais características

Desenhe os seus próprios
documentos, arrastando apenas as
variáveis, para o local pretendido
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Porquê o GTAF?
Com o GTAF não precisa de comprar

mais nenhum software para ter a mais
avançada tecnologia do mercado.

Está tudo aqui.

Office 64
Editor de textos e imagens

Digitalização directa
Envelopes, contactos e agenda
Visualizador Multi-documento

GestCom 64
Gestão Comercial com mais

de 20 anos de evolução.
A mais completa e simples de

usar. Premiada a nível nacional

Funerárias 64
Criação de todo o tipo de documentos.
Preenchimento automático e edição de

impressos da Segurança Social (em PDF).
Criação e publicação automática de páginas
de Internet (Necrologia, Missas e Noticias).

Envio directo por email de anúncios de
Necrologia e notícias para os jornais.
Gestão de estatísticas gráficas em 3D.

Calibração automática da foto e inserção
de molduras e bordos.

Documentos específicos, fáceis de personalizar

Femininos

Nunca foi tão fácíl gerir uma Funerária

Femininos



A facturação específica com artigos compostos e facturas modelo, 
facilita a inserção de artigos, visto eles poderem ser agrupados entre 
si. Por exemplo: uma “Urna de Altar” pode ter agrupado vários 
artigos e serviços, assim, ao inserir a “Urna” na factura, está a inserir 
automaticamente os artigos agrupados à mesma. Isto poupa bastante 
trabalho, dado que se pode sempre alterar e eliminar os artigos. 
Também existe a opção de cópia de documentos, em que o utilizador 
pode ter documentos pré-definidos e depois modificá-los 

dependendo da situação. O GTAF já possui modelos de facturas 
específicas para a actividade. No entanto, o desenho da factura é 
completamente personalizável pelo utilizador. Pode criar modelos de 
documentos em apenas 2 minutos, desenhar o modelo em qualquer 
programa (CorelDraw, Word, PhotoPaint, etc), importar para o 

GTAF e arrastar as variáveis da factura para os campos que 
desenhou, e já está.

Em suma, o GTAF vem automatizar, de uma maneira muito simples 
e intuitiva, toda a gestão e a informação de uma Agência Funerária. 
Este software não necessita de formação, pois a maneira intuitiva 
com que ele foi produzido juntamente com a ajuda interactiva em 
vídeo descarta a formação, mesmo para os utilizadores pouco 
habituados a um sistema informático. Além disso possui um Curso 
Interactivo em DVD. 

O GTAF é um programa de gestão total de Agências Funerárias com 
a mais avançada tecnologia do mercado. Este software é tão 
completo que não necessita de qualquer outro software . 

Desde a gestão administrativa (Stocks, Facturação específica, 
Clientes e Contas Correntes, Fornecedores e Contas Correntes, 
Bancos e Contas Correntes) à gestão do escritório (Processador de 
Textos, Editor de imagens e efeitos, software de digitalização, Gestor 
de agenda e contactos, Visualizador de todo o tipo de documentos, 
etc) à gestão documental, contactos e correspondência, gestão total 
de defuntos, até à elaboração de uma forma completamente 
automática e programável de cartas, impressos, avisos, pagelas 
(impressão em cartões plástico e cartolina), etc...

 O preenchimento e impressão dos documentos da Segurança Social, 
directamente no PDF, é odendo editá-lo e reimprimi-lo 
em qualquer altura. 

Permite a publicação em formato digital (ecrãs TFT, Plasmas, etc) de 
Avisos, Informações, produtos e serviços. Permite ainda a publicação 
directa na internet de; Necrologia, Missas e noticias apenas com um 
só click. O GTAF constroi a página Web e publica-a em qualquer site 
de internet que pretenda, também pode publicar ao mesmo tempo em 
sites nacionais como obitos.info, necrologia.com.pt e obitos.com.pt. 
Também permite enviar automaticamente emails de anúncios de 
Necrologia, Missas e notícias para os jornais, isto tudo com um só 
click de um botão.

GTAF

Devido à sua simplicidade e organização, este oferece enormes 
vantagens ao nível da gestão de tempo e das relações com os clientes. 

Tudo isto só é possível porque o GTAF foi desenhado 
primeiramente e em exclusividade para um negócio como o seu. 

Assim, não é só você que conhece a actividade. O GTAF também a 
conhece e facilita-lhe ao máximo todo o seu trabalho.
Tudo o que tem de fazer é preencher a ficha de Defunto. A partir daí, 
tudo se processa automaticamente. Por exemplo, para emitir o Aviso 
de funeral,  Pagela, ou impresso da Segurança Social pressione 

apenas um botão e insira o número de cópias que pretende. O GTAF 
elabora-o em segundos, com todo o texto e as variáveis do Defunto, 
com a foto e moldura, o símbolo, tudo isto sem ter que mudar uma 
vírgula. O mesmo acontece para os pedidos de serviço, presença no 
funeral, contacto familiar, cartas, outros impressos, etc.. Tudo isto é 
completamente configurável pelo utilizador, ou seja o utilizador pode 
configurar e criar os avisos de Funeral, pagelas, impressos, cartas da 
forma que entender.

automática, p

Os objectivos tidos em consideração no desenvolvimento deste 
software foram: a facilidade de utilização, pensando no âmbito do 
utilizador e não no do programador como é habitual noutras 
aplicações do género, a adopção dos standards Microsoft, a 
automatização dos processos, de forma a serem efectuados os 
tratamentos à informação necessários com a menor intervenção 
possível por parte do operador, e a riqueza de informação. 

O  vai de encontro às inúmeras necessidades e solicitações de 
um vasto leque de Agências Funerárias, oferecendo um método 
extraordinariamente simples de gerir, criar e publicar documentos 
mas sempre com a mais alta tecnologia do mercado.

Links:
www.jogofo.com
www.funerarias.com.pt
www.funeraria.com.pt
www.obitos.com.pt
www.obitos.info
www.necrologia.com.pt


