acerte em cheio na sua
escolha

LOJA2011

Adaptado às novas normas

fiscais,

este software garante de forma simples e rápida todas as alterações à
nova legislação.

Loja2011
Posto de venda

Urb.Vale Verde Lote 34 Loja
3040-350 Coimbra
Telefone: 239802340
Fax: 239802349

Comogest

Para gerir com sucesso

Loja2011
Versão certificada nº 0425 / DGCI
LOJA2011 é uma solução para a gestão integrada para
Sapatarias e Lojas de Vestuário. Foi desenvolvida com a
preocupação de atender às necessidades específicas
destes negócios, proporcionando um conveniente
interface gráfico e integração com uma robusta base
de dados.
Funcionalidades acrescidas e facilidade de uso distinguem o LOJA2011 das soluções existentes. O interface
intuitivo facilita a aprendizagem e maximiza a produtividade.

Dê o salto definitivo na qualidade do seu
software.
Não espere mais tempo, opte por esta solução

LOJA2011 permite gerir todos os aspetos relacionados
com a aquisição, armazenamento e venda de artigos.
Esta solução possibilita ainda interligação de vários
pontos de venda por rede local ou através de linha
ADSL
Possibilidade de lançar artigos no sistema com informações específicas, como sejam – cores, tamanhos,
composição coleções, marcas e fornecedores, entre
outros.
Controlo de recebimentos por operador.

Possibilidade de efetuar venda, devoluções,
transferências entre lojas, reservas ou consignações de artigos.
Opção para recolha de inventário e acerto automático de inventário.
Operação especial para preencher automaticamente o campo do código de barras do artigo,
para permitir emitir etiquetas com códigos de
barras para todos os artigos.
Cálculo automático do preço de venda em função do valor da compra e percentagem de lucro
previamente definida.
Listagens plurianuais – Terceiros por produto,
conferência de documentos e extratos.
Listagem de vendas por dia e armazém.
Gráfico de vendas por dia e armazém.
Preçários, inventários, etiquetas, relatório financeiro, mapa recapitulativo clientes e fornecedores, comparativo entre famílias de artigos, inventário valorizado para taxa de IVA, etc.

Cálculo de comissões por operador.

Conteúdo do talão configurável pelo utilizador.

Controlo de existências por armazém.

Gráfico de compras e vendas.

Controlo de contas correntes (módulo de contas
correntes).
Controlo de caixa por tipos de pagamento.
Pesquisa de artigos por qualquer texto.

Controlo de devoluções e emissão de vales.
Emissão de talões para oferta.
Visualização de produtos levados anteriormente
pelos clientes.
Possibilidade de reserva de artigos.

Comograma -Programação Informática, Lda.
A desenvolver software desde 1994

A missão da n/ empresa baseia-se na criação de
soluções integrais na área do software de gestão
tentando estar à altura de todas as alterações
legislativas que vêm surgindo.

