TALHADO
À MEDIDA DO
SEU NEGÓCIO

PREÇO À MEDIDA

Pague apenas por o que lhe interessa
O WinMax4® disponibiliza opções desde um sistema inicial
de Faturação até à Gestão Comercial completa. Pode subscrever
funcionalidades, postos e empresas adicionais à medida das suas
necessidades, pagando apenas por aquilo que realmente lhe interessa.

SEMPRE DISPONÍVEL
Mobilidade total

SUPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO
Resposta rápida e eficaz

Com uma rede de Parceiros Certificados, especializados na
plataforma do WinMax4®, é garantido Suporte Técnico alargado,
próximo de si, e com capacidade de resposta eficiente.

SEGURO E FLEXÍVEL
Tecnologia robusta e fiável

Alojado na cloud ou na sua infraestrutura local, o WinMax4®
permite um acesso permanente via web, a partir de qualquer
browser, seja no seu portátil ou no tablet, a um sistema de Gestão
Comercial - 24h/dia, 365 dias/ano.

Desenvolvido em Microsoft.NET, com base de dados Microsoft
SQL, o WinMax4® garante uma total confiança de dados, bem
como uma disponibilidade dos mesmos acima da média.

CONSTANTE EVOLUÇÃO

PERSONALIZÁVEL

Com atualizações incluídas

Com uma equipa dedicada diariamente ao desenvolvimento de
novas funcionalidadese capacidades, o WinMax4® é uma solução
em constante progresso, atualizada regularmente com novas versões.

MULTIEMPRESA

Análise global e segmentada
O WinMax4® permite-lhe aceder aos dados de várias empresas,
facilitando processos e centralizando toda a informação.

Deixe a sua marca

Como bom aliado que é, o WinMax4® permite criar e personalizar
documentos à medida dos processos de trabalho da sua empresa.







MÓDULOS ADAPTÁVEIS
ÀS SUAS NECESSIDADES
FLEXÍVEL & AJUSTÁVEL
AO CRESCIMENTO
DO SEU NEGÓCIO
TECNOLOGICAMENTE
AVANÇADO
& SEMPRE ATUALIZADO
O WinMax4® é uma aplicação de PONTO DE VENDA,
FATURAÇÃO e GESTÃO COMERCIAL projetada para permitir
a qualquer tipo de negócio, independentemente da dimensão,
utilizar uma PLATAFORMA DE GESTÃO com todas as
capacidades para ajudar a empresa a crescer e gerar valor.

WEB-BASED

só precisa de um browser
e acesso à internet
para aceder ao WinMax4®
de onde quer que esteja.
- CUSTOS
+ INDEPENDÊNCIA
+ MOBILIDADE

CERTIFICADO
PELA AT
- n.º 58/AT

A aplicação é CERTIFICADA pela Autoridade Tributária e Aduaneira e está de acordo com
os requisitos legais e fiscais, nomeadamente nos elementos que devem constar nas faturas.
Dispõe ainda de:
 Ficheiro SAF-T
 Comunicação prévia de GUIAS DE TRANSPORTE
 Comunicação com o Banco de Portugal
 Exportação de INVENTÁRIO ANUAL

MÁXIMA
SEGURANÇA
BASE DE DADOS
 ENCRIPTAÇÃO dos dados transferidos via web
 Backup facilitado e integrado no motor da base de dados

ACESSOS
 Autenticação de utilizadores com PALAVRA-PASSE
 Gestão de acessos por grupos de utilizadores
 Definição de palavra-passe sem conhecimento do administrador do sistema
 Acessos à aplicação REGISTADOS EM LOG
 Bloqueio automático de conta do utilizador por tentativas falhadas de acesso

MAPAS & ANÁLISE
DE GESTÃO
O WinMax4® conta com diversos mapas para análise de gestão que podem
ser detalhados (por artigo) ou agregados (por famílias de artigos,
documentos ou clientes/fornecedores), entre outros.
Destacam-se:
 Listagem de Compras, Vendas e Transferências entre armazéns
 Totais por dia / mês
 Documentos por receber
 Custo das Vendas
 Antiguidade de saldos
 Recibos emitidos
 Mapas de IVA
 Engenharia de Menus
 Variação do Preço de Custo
 Ponto de Encomenda
 E muitos outros.

CARACTERÍSTICAS
& FUNCIONALIDADES
 Emissão de documentos/faturação por retalho ou ponto de venda (POS):

 Entidades (clientes e fornecedores)



Encomendas de Clientes e Fornecedores



Faturas, faturas-recibo, recibos e faturas proforma



Processamento de Avenças

 Gestão de números de série por artigos



Notas de crédito e de débito



Fabricação

 Movimentos em diferentes unidades
(p.ex.: comprar à garrafa e vender à dose)



Orçamentação

 Stocks por múltiplos armazéns



Outros tipos de documentos de uso interno e externo

 Multimoeda

 Artigos de diversos tipos:


Normais / Compostos / Matriz / Papelaria e Livraria

 Gestão de encomendas de clientes e fornecedores
 Gestão das contas-correntes de clientes e fornecedores
 Elaboração de inventários físicos
 Elaboração de relatórios operacionais e de gestão
 Mesas
 Fichas Técnicas
 Engenharia de Menus

INTERFACES
 Impressoras de Talão
 Balanças
 Displays de Cliente
 Gavetas de Dinheiro
 Webservices para ligação com outras aplicações

TODAS AS FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS EM:

WWW.WINMAX4.COM

ESTRUTURA MODULAR

desenvolvida para se adaptar a diferentes
ÁREAS DE NEGÓCIO
O WinMax4® está preparado para responder às necessidades
de áreas de negócio tão variadas como:

 STARTUPS,
Prestação de Serviços
& Microempresas
 PEQUENAS
& MÉDIAS EMPRESAS
 Gestão de Comidas
& Bebidas
 Produção & Distribuição
 PAPELARIAS,
Livrarias & Quiosques
 Comércio & Armazenistas

Qual é a sua?

OTIMIZADO
PARA F&B

POS MESAS

Para as necessidades específicas
da Restauração & Similares
Além do Ponto de Venda genérico, o WinMax4® conta
também com o módulos de mesas, permitindo PEDIDOS,
CONFIGURAÇÕES DE ZONAS DE SERVIÇO, CENTROS DE
PREPARAÇÃO, DESCRITIVOS, entre outras funcionalidades.

FICHAS TÉCNICAS

Para garantir a coerência na oferta
Configurar a composição de um artigo é fácil com o WinMax4®.
Com o módulo F&B, é ainda possível inserir instruções detalhadas
de confeção, que resultam em completas Fichas Técnicas,
alinhadas com a gestão de stocks.

ENGENHARIA DE MENUS
Para obter valores concretos
de popularidade & rentabilidade

Ferramenta poderosa, tem como objetivo apresentar uma análise
geral e resumida da performance dos diferentes artigos, com
base na LEI DE OMNES.

MODELOS
DE LICENCIAMENTO
A pensar nas necessidades específicas das diferentes áreas de negócio,
desenvolvemos uma série de pacotes pré-ajustados às suas necessidades.
Tendo os mesmos por base, é contudo permitido adicionar em qualquer altura
funcionalidades complementares, de forma a adequar na perfeição a aplicação
às especificidades da sua atividade.

S+S [ Software + Services ]
 Licença de Utilização
 Atualizações
Modelo tecnológico, servido por uma evolução constante da aplicação.
A solução é instalada na sua infraestrutura.

SaaS [ Software as a Service ]

CONHEÇA TODOS OS PACOTES EM:

WWW.WINMAX4.COM
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 Licença de Utilização
 Atualizações
 Backups automáticos
Modelo tecnológico instalada nos nossos servidores, permitindo-lhe tirar o
máximo partido do alojamneto na cloud, com toda a segurança.

PENSAMOS SOFTWARE. SOMOS HOTELARIA.

