GesTouch 64
Trata-se de um programa touch-screen, muito
avançado, pois tem um sistema de voz que permite
comunicar com os operadores e com o público. Um
simples pedido com o terminal portátil, gera um talão
escrito e/ou falado.

Poder e simplicidade ao seu alcance

Supermercados
Lojas
Drogarias

GestPos 64
É o sistema de Ponto de Venda, mais
rápido e mais simples de utilizar. Imprime
um talão de venda em dois segundos e
com cinco minutos de formação, estará
apto a operar. Trabalha com códigos de
barras, teclas directas e inserção manual.
Não necessita de rato para operar, pois
todas as operações podem ser efectuadas
com o teclado ou com o ecrã touch-screen.
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para o seu negócio
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Vantagens

Fidelização do cliente
Aumento de vendas
Maior controlo
Inovação

Rapidez

Bombas
combustível

Tecnologia

Rápido
Alteração de preços
Simples
Promoções
Intuitivo
Encomendas, pedidos
Facturação automática
Inventário automático
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Fácil de instalar, simples de usar

Pastelarias
Padarias

Nunca foi tão fácil gerir o seu negócio

Artigos compostos, específicos para papelarias e serviços

O GestCom 64 é um software dedicado a um enorme número de
actividades sejam elas pequenas ou médias empresas.
O tratamento de todo o circuito comercial é assegurado por módulos que
se interligam entre si e se adaptam ao seu ramo de forma harmoniosa e
simples: Vendas, Compras, Encomendas, Stocks, Contas Correntes,
Bancos, Tesouraria, POS, Touch-Screen, etc. Disponibiliza inúmeras
funcionalidades tais como: edição de documentos completamente livre e
flexível, cópia de documentos automática, facturação de serviços
independente, gestão de códigos de barras, números de série, mailing
automático, etc. 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. Permite o controlo e Gestão de Pontos
de clientes com um cartão com código de barras, a gestão e impressão de
etiquetas com imagens, códigos de barras, controlo de números de serie,
imeis, cores, validade, Controlo automático de pagamentos e
recebimentos, controlo automático de pagamento de Iva, análises
financeiras e controlo de vendas, etc.
Também possui, dependendo da actividade, uma variedade de módulos
específicos, que vem complementar a gestão por excelência da sua
actividade.
É fruto de uma longa experiência no desenvolvimento de software e de
uma profunda insatisfação por parte de inúmeros utilizadores.
Os objectivos tidos em consideração no seu desenvolvimento 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 GestCom 64 vai de encontro às inúmeras necessidades e solicitações
de um vasto leque de pequenas e médias empresas, oferecendo um
método extraordinariamente simples de gerir e criar documentos, artigos,
clientes, fornecedores ou bancos.

Compras a fornecedores automáticas e simplificadas
Facilidades de operação
O interface foi estudado com base em conhecimentos mínimos ou nulos
que o utilizador possui. Daí que, basta uma hora e sem qualquer
formação, o utilizador estará apto a trabalhar sem dificuldades com o
programa. As operações foram cuidadosamente estudadas para que as
actividades a que se destinam, sejam intuitivas e práticas. Botões de
busca automática estão implementados em todo o programa, permitindo
procurar toda a informação (artigos, clientes, fornecedores, documentos,
Nº de serie, etc) sem necessidade de decorar qualquer código e sem ter
que recorrer a nenhuma listagem.
Janelas de busca, pesquisas alfabéticas por código, por datas permitem
as operações mais rápidas e com a possibilidade de usar apenas o
teclado, são alguns dos argumentos desta interface.

Documentação e formação
Impressão de etiquetas automática e programavél
Um curso interactivo em vídeo, vem incluído no CD do Gestcom
juntamente com o manual electrónico. Com o curso, as explicações e
exemplos detalhados de cada opção do programa, o utilizador estará apto
a trabalhar em apenas uma hora.
Poderá ainda encontrar no site da internet (www.jogofo.com/gestcom)
toda a ajuda necessária, juntamente com updates e suporte técnico
(suporte@jogofo.com).

Base de Dados com Auto-Reparação
A fiabilidade absoluta é garantida por um conjunto poderoso de
diagnósticos que verificam e auto-reparam qualquer inconsistência entre
os dados. Os tipos de sistema de base de dados são: o Access da
Microsoft, o MSDE ou o Microsoft SQL Server, tornando a fiabilidade mais
rigorosa, e também, a vantagem de manipular as bases de dados através
do Microsoft Access ou de um utilitário fornecido juntamente com o
Gestcom 64.

Principais características do GestCom 64
Facturação automática c/scanner portátil e sobre G. de Remessa
Gestão de Clientes, Fornecedores, Bancos e Contas Correntes
Gestão de Stocks e Códigos de Barras
Gestão de cartões de pontos e prémios de clientes
Gestão de etiquetas programáveis
Estatísticas financeiras e estatísticas de vendas
Controlo de débitos e créditos
Mapas de IVA
Retenção de imposto completamente automatizado
Listagens de retenção na fonte
Diários e resumo de documentos
Gestão e controlo de números de série
Sistema sem fios Metrologic ou Pocket PC ( Alteração de preços,
inventários, encomendas, promoções, etc)
Gestão e impressão de Mailing
Gestão de redes Intelli (A rede mais rápida, mais segura, mais versátil
do mercado)
GestFTP actualização de ficheiros através da internet
Extractor - Extração e actualização de dados através de suportes
amovíveis

IDE - Importação de documentos externos
Importe documentos via electrónica
Dê entrada de todos os artigos com as suas margens de
comercialização personalizadas com um só clique
Tire etiquetas com o PVP e código de barras
Lance o documento directamente na contabilidade

Correspondência com processador de texto programável

STOF - Stand’s e Oficinas
Criado para as empresas do ramo automóvel, desde as oficinas de
reparação, electricistas, chapeiros, mecânicos, stands e concessionários
de marcas automóvel, o Gestcom 64 + STOF, contempla toda a gestão
integrada relacionada com veículos, a sua reparação e venda, bem
como as tarefas de expediente da oficina ou de gestão da empresa,
separando completamente os serviços e a mercadoria na facturação.

GestPOS 64 - O programa para POS mais rápido e mais
fácil de utilizar do mercado.
Leitura e impressão de códigos de barras.
Impressão em impressoras de tickets, agulhas, térmicas, jacto tinta,
laser com papel de rolo ou papel A6.
Visualização total do ticket na sua elaboração.
Interface intuitivo, uma hora de formação é suficiente.
Facturação de mercadorias e serviços com IVA separado.
Gestão de números de série.
Facturação mensal automática.
Diários por operador, datas e tipos de documento.
Mãos livres para o operador, utilizando somente o leitor de códigos de
barras.
Não é necessária a utilização do rato, todas as operações fazem-se
através do teclado.
Sete teclas directas de função (F1...F12), onde pode programar os
códigos para cada tecla.
Gaveta electrónica via ESC/2 ou utilitário de abertura.
Rede interactiva, permite facturar ao mesmo tempo para o mesmo
cliente.
Totais de caixa por data, por documento e por operador.
Controlo de acessos dos operadores.
A edição de documentos é completamente livre e flexível.
Possibilidade de alterar ou apagar qualquer movimento ou documento,
com a actualização imediata e automática
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.
Controlo e resumos diários de vendas por operador.
Transferência de dados de um computador para o outro através do
Extractor.
Controlo automático de pagamentos e recebimentos.
Facturação sobre Guias, completamente automática.
Controlo automático de pagamento de Iva.
Análises financeiras e controlo de vendas.
Sistema rigoroso no controlo de caixa (anti-fugas)

Gestão de bancos mais vendido em Portugal

