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Administrativo
&
Gestão Financeira

CONHEÇA A SISTRADE
A SISTRADE - Software Consulting, S.A. é uma empresa internacional especializada no
desenvolvimento de software e na prestação de serviços de consultoria para diferentes setores de
actividade, nomeadamente para a indústria e para os serviços. O principal objetivo da SISTRADE é
oferecer ao mercado as melhores ferramentas de sistemas de informação para apoiar os seus clientes
a melhorar a sua performance em todos os processos críticos do negócio.
Sistrade® MIS | ERP é uma solução parametrizável em que os módulos podem ser adaptados às
necessidades específicas de cada empresa, para que estas possam tirar partido de soluções de gestão
inovadoras, permitindo-lhes não só uma boa gestão interna, mas também uma cada vez maior ligação
a parceiros através do comércio eletrónico e ferramentas de colaboração online.

Tecnologia
Todas as soluções Sistrade® têm como base de dados de suporte o SQL Server da Microsoft. Trata-se
de uma base de dados relacional que optimiza os ambientes de TI's, uma vez que proporciona uma
plataforma de análise e de gestão dos dados mais segura e fiável. O SQL Server oferece avanços
fundamentais na tecnologia de repositório de informação para utilizadores cooperativos e permite às
organizações acrescentar valor.
Os módulos de software Sistrade® incorporam de base um motor de geração de relatórios
em perspectivas multidimensionais e ajustadas ao perfil de cada utilizador.

Mercados
Indústria de Impressão e Embalagens
Indústria de Impressão de Etiquetas
Indústria de Impressão de Embalagens Flexíveis
Indústria de Security Printing
Indústria Metalomecânica
Indústria de Extrusão de Plástico
Indústria Editorial
Indústria de Cabos
Indústria de Baler Twine
Indústria de Netwrap
Indústria Alimentar
Setor de Serviços
Setor Comercial
A SISTRADE é certificada nos standards NP 4457:2007 e ISO 9001:2015
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Pontos-Chave

+ 3000 Utilizadores

+ 20 Países

4 Continentes

Indústria 4.0

Relatórios Detalhados

SQL Server

Cloud Based

Interface Intuitiva

Multidispositivo

Flexível e Adaptável

+ 15 Idiomas

Business Intelligence
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MIS|ERP Software - Administrativo & Financeiro
Gestão Financeira

Gestão Financeira é um conjunto de ações e procedimentos administrativos que incluem o
planeamento, análise, e controlo das atividades financeiras da empresa com vista a maximizar os
resultados económicos e financeiros das atividades operacionais.

Características principais
Gestão das faturas de clientes e
fornecedores
Tratamento das comissões de Agentes e
Vendedores
Gestão dos custos
Contas correntes
Pagamentos em atraso
Alertas de vencimentos
Gestão de bancos

Controlo de cheques e faturas
Contabilidade Geral, Analítica e Orçamental
Análise em tempo-real do estado financeiro
global
Sincronização automática de dados de toda a
empresa
Exportação direta dos documentos legais
para o Portal das Finanças
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Tesouraria

Contas Correntes
Entradas diretas nas contas correntes
Registo de liquidações e reconciliação de documentos para clientes e fornecedores
Liquidações de clientes e documentos de fornecedores lançados no sistema
Gestão de pagamentos pendentes de clientes
Gestão de pagamentos efetuados a fornecedores
Gestão de transferências de crédito e débito entre clientes ou entre fornecedores
Criação, validação e receção de grupos de documentos
Emissão automática de confirmações de liquidação para clientes e fornecedores

Relatórios & Análises
Balancete de contas correntes
Mapa de liquidações
Extrato de pendentes
Mapa global dos documentos de terceiros
Idade de saldos de fornecedores, clientes, e de outros devedores e credores
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Tesouraria
Contas Correntes
Integração direta com contas bancárias
Visualização e gestão automática das taxas de câmbio
Criação de lotes associados a uma entidade de factoring
Tratamento e gestão do Fluxo de Caixa:
Criação e validação de remessas de clientes
Gestão dos documentos em carteira

Integração automática com o módulo de Contabilidade Geral e Analítica

Vendedores e Agentes
Gestão das comissões de Agentes e Vendedores em três modos:
Vendas sobre: faturado/cobrado
Percentagem fixa sobre o faturado/cobrado, num determinado período de tempo
Variável sobre o faturado/cobrado, em determinado período de tempo, por objetivos ou classificação

Pagamento e sumário das comissões, por períodos de tempo mensais ou trimestrais

Relatórios & Análises
Avisos prévios de pagamento e
cobrança
Folha de pagamentos a
fornecedores
Impressão de recibos por
intervalos de documentos
Carteira de clientes e
fornecedores
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Tesouraria
Controlo de Pagamentos e Recebimentos
Definição dos movimentos dos lançamentos típicos
Pré-programação de lançamentos automáticos
Execução, pesquisa de lançamentos e visualização dos extratos
Controlo dos lançamentos efetuados, letras, cheques, títulos descontados e extratos
Realizar lançamentos relativos a transferências entre bancos
Abertura de uma ou mais contas por cada banco, e pesquisa individual por cada uma
Registo e controlo sobre a criação de várias contas em diversos bancos
Criação, controlo e visualização das liquidações por conta
Gestão e reconciliação de extratos bancários
Integração de lançamentos na tesouraria de depósitos e transferências
Gestão de pagamentos recebidos em cheques e dinheiro
Gestão dos fluxos bancários e despesas bancárias
Gestão dos fluxos relativamente aos cheques recebidos
Criação de relatórios personalizados
Relatórios dinâmicos de SmartStatistics das informações globais para revisão analítica

Este módulo está integrado com Contas Correntes, de modo que as entradas são
realizadas automaticamente pelo sistema.

Relatórios & Análises
Pesquisa e consulta de contas
Pesquisa por letras bancárias
Letras bancárias de fornecedores
Relatório de documentos
recebidos e emitidos
Controlo de cheques
Consulta de saldos bancários
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Contabilidade Geral e Analítica

Integrado com os movimentos de outros módulos
Contabilidade geral e analítica com um compreensivo sistema gerador de relatórios
Alto nível de automação, melhorando a eficiência e a prevenção de erros
Definição dos lançamentos típicos da organização
Contabilidade Orçamental - permite definir um orçamento para, posteriormente, analisar o
desvio entre os movimentos reais e os estimados
Gestão dos Centros de Custo:
Criação e gestão dos grupos de centros de custo

Gestão dos Planos:
Definição e gestão das contas do plano de IVA

Definição e gestão do plano de fluxos de caixa

Definição e gestão das contas do plano de

Definição e gestão do plano de funções

centros de custo

Relatórios & Análises
Extrato de conta e extrato de acumulados
de conta
Declaração periódica do IVA e mapa de
IVA acumulado
Extrato do Fluxo de Caixa
Extrato do Centro de Custo e mapa dos
Centros de Custo acumulados
Mapas dos diários

Balancete Razão, Analítico, do IVA e dos Centros
de Custo
Balancete de Acumulados e saldos de período
Diário de resumo mensal
Mapa de Resultados Líquidos
Diário de regularização, e resumos de
Encerramento e Abertura
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Contabilidade Geral e Analítica

O módulo de Contabilidade Sistrade permite automatizar os processos,
resultando numa integração rápida, segura e eficaz.
Abertura e fecho de Anos Fiscais (com Transferência de Saldos):
Gestão dos periodos contabilísticos

Gestão do IVA e apuramento dos resultados
Simulação do apuramento do IVA
Contas de Apuramento de Resultados
Gestão completa dos impostos, modelos para impressão, e criação automática de
documentos oficiais de acordo com os requisitos de cada país
Configuração dos Resultados:
Balanço, Declaração de Rendimentos, Demonstração de Cash Flow, Demonstração de Resultados
por Funções, Análise de Contas, Recapitulativos, entre outros relatórios

Definição e gestão das integrações na contabilidade de:
Vendas

Stocks

Compras

Salários

Tesouraria

Imobilizado

Lançamento de depósitos e transferências

Gestão e configuração das ligações para as integrações, documentos de tesouraria,
contabilidade, recursos humanos, e stocks

Relatórios & Análises
Razão contabilística
Balanço de Situação Abreviado
Balanço razão
Balancete de IVA
Balancete analítico
Balancete por centro de custo
Informação Empresarial Simplificada (IES) e
todos os seus anexos

Relatórios fiscais incluindo Balanço,
Demonstração de Resultados, Análise de
Contas, Declaração de Rendimentos, e
outros
Relatórios dinâmicos de SmartStatistics
das informações globais para
revisão analítica
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Imobilizado
Características principais
Integração direta com Contabilidade
Revalorizações (legais e livres)
Ficha individual de ativos
Gestão de todo o ciclo de vida dos ativos fixos - efeitos financeiros
Projetado e otimizado com base nas Normas Internacionais de Contabilidade (IAS)
Associação de Valor, Taxa de Juro, Prestação Mensal, e outros à compra/arrendamento de bens
Listagem e gestão dos ativos com integração nos restantes módulos do ERP
Registo de fábricas na organização
Gestão das apólices de seguros
Declaração e gestão das depreciações

Alienações
Abates
Reparações
Histórico de processamentos
Gestão de Grupos Homogéneos
Gestão dos decretos de depreciação

Relatórios & Análises
Ficha completa de um ativo e lista de ativos totais
Balancete de depreciações
Mapa de revalorizações
Mapa de depreciações, individual ou por grupo
Mapa de abates
Impressão de etiquetas, para identificação dos
ativos na organização

Mapa global de amortizações e depreciações
Mapa de Mais-valias e Menos-valias
Mapa de Reintegrações
Relatórios Legais de acordo com o Portal das
Finanças
Relatórios dinâmicos de SmartStatistics das
informações globais para revisão analítica
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Recursos Humanos

Gestão Admnistrativa
Cadastro do colaborador

Subsídios de Férias e Natal, e retenções

Processos judiciais

dos colaboradores

Manutenção de adiantamentos

Gestão de Bancos de Horas

Gestão do tempo e da assiduidade

Previsões de trabalho

Horário de trabalho, ausências, e férias

Processamento por cartões de refeição

Integração com os módulos de Tesouraria e

Simulador para previsão de custos com

Contabilidade
Processamento e pagamento de salários por

colaboradores
Gestão da Segurança, Higiene e Saúde no

SEPA, dinheiro, e cheque:

Trabalho (SHST)

Relatórios & Análises
Relatórios Internos
Pagamentos
Remunerações mensais e anuais
Mapas de absentismo
Mapa de liquidação de IRS

Relatórios Legais
DRI
DMR - Declaração Mensal de Remunerações
RU - Relatório Único
Folha de Férias (Seguro AT)
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Recursos Humanos
Gestão de Talento
Gestão da formação:
Inscrições, presenças e avaliações
Mapa global de inscrições, presenças, faltas e avaliações
Emissão de certificados

Avaliação de desempenho:
Avaliação de Competências
Definição de critérios de avaliação
Definição de avaliadores e avaliados
Análise de respostas
Comparação dos resultados previstos com os reais
Definição de Resultados Previstos para a próxima avaliação
Definição de Plano de Ação

Portal de Colaborador
Visualização de informação pessoal e profissional
Organograma da empresa
Marcação de férias
Inscrição em ações de formação
Resposta a questionários

Dashboards
Informação do colaborador
Informação de processamento
Informação por tipo de encargos
Informação dos pagamentos
Informação de competênicas
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Dashboards
Análise das informações relativas às devoluções a fornecedor e tempos médios de entrega,
consumo de matérias-primas, cash flows bancários, eficiência do trabalho por colaborador, e outras
informações para diferentes àreas de negócio, com o Sistrade® Smarstatistics.

Todos os dados são apresentados através de uma interface de elevada
usabilidade, facilitando a análise de informação relevante.
Esta ferramenta disponibiliza diferentes painéis de controlo relativamente às seguintes áreas de
negócio:
Administrativo
Financeiro
Contabilidade e Tesouraria
Imobilizado
Comercial e Orçamentação
Vendas

Aprovisionamentos e Compras
Stocks
Produção
Manutenção de Equipamentos
Recursos Humanos
Controlo de Qualidade

Todos os módulos têm os indicadores mais relevantes a apresentar para cada àrea:
Valores acumulados de faturação nas vendas
A ocupação dos stocks nos armazéns
Ordens de produção aprovadas em produção
O total de débito e crédito na contabilidade
O número de colaboradores ativos em recursos humanos
A diferença entre os valores atuais e os valores depreciados no imobilizado
Os cash flows bancários e análise dos recebimentos vs pagamentos em tesouraria
Entre outros, pois é possivel personalizar os dados mostrados para análise consoante
necessidade
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Dashboards
Dashboards aplicados à Tesouraria permite visualizar gráficos e mapas de:
Pagamentos e recebimentos, para valores e quantidades globais
Cash flows bancários, de acordo com os débitos e os créditos
Previsão dos fluxos, por dia, mês, ou ano
Evolução da disponibilidade financeira
Situação das comissões de Agentes e Vendedores
Dívidas de clientes e a fornecedores

Dashboards aplicados à Contabilidade permite visualizar gráficos e mapas de:
Total de débitos e créditos
Valores de inventário
Despesas
Rendimentos

Dashboards aplicados ao Imobilizado permite
visualizar gráficos e mapas de:
Número de ativos
Valor dos ativos
Ativos totalmente depreciados
Valor atual vs valor depreciado dos ativos
Reavaliações dos ativos, alienações, e abates
Tipo de ativos e grupos homógeneos
Dashboards aplicados aos Recursos Humanos permite visualizar gráficos e mapas de:
Número de colaboradores, colaboradores em férias, ausências e situação dos
colaboradores
Tipos de contrato
Horários
Consultas e exames médicos
Acidentes de trabalho e doenças profissionais
Ações de formação
Informações acerca dos valores de salários
Impostos acumulados com Recursos Humanos, no total ou por período
Pagamentos mensais por dinheiro, cheque ou transferência, bem como por departamento
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Business Intelligence
Todas as áreas de gestão permitem ao utilizador desenvolver análises, cruzando várias dimensões e
métricas, aplicando de forma simples e rápida filtros a qualquer dimensão de análise. Os centros de
informação são construídos consoante as necessidades da empresa, permitindo a exploração da
informação. Os resultados podem ser exibidos de forma analítica ou gráfica em qualquer plataforma:
PC, Tablet, Smartphone, ou outro. A informação pode ser atualizada numa base horária, diária, semanal
ou outra, de acordo com o seu grau de criticidade, e o utilizador pode ainda definir a sua latência por
forma a que os gestores de topo disponham de informação correta e atualizada. O Sistrade® BI
permite ainda exportar os resultados para ficheiros do tipo PDF, Excel e Word. Como parceiro
Microsoft Golden Partner, a Sistrade utiliza exclusivamente tecnologia Microsoft.

Características principais
Atenção em informação crítica
Previsibilidade dos dados
Visualização de desvios e irregularidades
Medição dos dados críticos
Aumento da rentabilidade

Visualização rápida de informações relativas a diferentes àreas de negócio:
Um cubo com a informação de cada àrea é construído e partilhado num serviço de análise de
base de dados
Ferramenta de análise multi-dimensional, 100% Web based, responsiva e orientada para o
utilizador, permitindo alinhar os resultados com os compromissos e interesses de cada
organização, focada em objetivos previamente estabelecidos
Os gestores ficam habilitados para a tomada de decisões rápidas e assertivas através do uso de
painéis de controlo dinâmicos e apelativos
Fornece informações e resultados com foco nos desafios do negócio
Ferramenta totalmente integrada com Sistrade® ERP, usando a sua base de dados
Ferramenta multi-idioma e multi-organizações
Os resultados exibidos são focados no cliente e podem ser personalizados consoante as
necessidades de cada organização
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Business Intelligence
O Sistrade® BI oferece as seguintes áreas de análise:
Gestão Administrativa e Financeira
Gestão Comercial
Stocks e Compras
Gestão da Produção
Gestão da Qualidade
Gestão de Ativos

O painel de Vendas contém as vendas e a análise financeira, com a possibilidade de:
Analisar as vendas por margem de lucro
Faturação de produtos
Pagamentos a fornecedores
Recebimentos de clientes

O painel de Compras contém a análise de compras e stocks, com a possibilidade de:
Analisar os principais fornecedores
Produtos frequentemente comprados
Inventário
Visualizar a taxa de rotação do inventário

O painel de Produção contém indicadores de produção, com a possibilidade de:
Analisar a taxa de cumprimento do prazo de entrega
Analisar os custos das ordens de trabalho (custo atual vs custo estimado vs valor de venda)
Analisar a taxa de tempo de preparação para obtenção da taxa de tempo de preparação sobre a
produção total, permitindo analisar o tempo de preparação das máquinas para determinada
produção
Analisar o rácio de disponibilidade: periodo de tempo que a máquina/secção/planta deveria
trabalhar vs tempo que efetivamente trabalhou
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Software MIS | ERP Sistrade
Solutions

Gestão Comercial
& Orçamentação

Stocks &
Gestão de Compras
MRP

Orçamentação

Compras

Pedidos do cliente
Expedição

Gestão de stocks

Faturação

Gestão de fornecedores

CRM

Administrativo & Financeiro

Gestão da Produção

Contabilidade

Planeamento
Recolha de dados

Tesouraria

Custeio industrial

Imobilizado
Recursos Humanos

Gestão das ordens de trabalho

Outras características
Mobile Warehouse
Manutenção de Equipamentos
Controlo de Qualidade
Ecoeficiência
Gestão de Energia

Business Intelligence
SmartStatistics
Gerador de Relatórios
Web2Print
Balanced Scorecard

Gestão de RDI
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Clientes a nível mundial
O Sistrade® MIS | ERP Software é utilizado por mais de 3000 utilizadores, em mais de 20 países
em 4 continentes.
Conheça alguns dos nossos clientes que utilizam o Módulo Administrativo e Financeiro:

Edelmann
Índia
Edelmann é uma empresa mundial líder em
comunicação de marketing, associada às
empresas e organizações mais importantes
e emergentes no mundo.

Eikon
Portugal
A EIKON - Centro Gráfico, S.A. implementou
o Sistrade® na sua empresa, começando pelo
módulo de orçamentação, seguindo pelo de gestão
de fornecedores e controlo de produção. A
implementação do ERP permitiu à EIKON uma gestão
detalhada e controlada das várias áreas de negócios.

Idepa
Portugal
A IDEPA especializou-se na produção de etiquetas
tecidas e não tecidas. IDEPA utiliza o SISTRADE em todas
as secções da organização, desde a orçamentação,
faturação, administrativa e financeira, compras a
fornecedores, gestão de stocks, e-business, gestão das
ordens de fabrico até à recolha de dados fabris.
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SENTEZ EMBALAJ
Turquia

O grupo Sentez utiliza o software Sistrade® MIS|ERP que
permite a gestão integrada de todos os departamentos,
desde o planeamento de produtos complexos
(embalagens, embalagens flexíveis), faturação, compras,
gestão de stocks, gestão de ordens de fabrico, aquisição
de dados provenientes da produção e contabilidade.

PREPACK THAILAND CO., LTD.
Tailândia
A empresa produz embalagens flexiveis de excelente
qualidade, utilizando as soluções de impressão de
Rotogravura e de Flexografia, para ir de encontro às
necessidades dos seus clientes, apostando na inovação
para fornecer produtos de valor acrescentado ao mercado.

Lisgráfica
Portugal
A Lisgráfica uma das maiores empresas gráficas
nacionais utiliza desde 2011 o sistema integrado
de gestão empresarial Sistrade® MIS|ERP.

RADE.COM

El Yaman Group
Líbano
A El Yaman Group fornece serviços de pré-impressão, impressão
offset, impressão digital, impressão de segurança, impressão de
etiquetas e serviços de pós-impressão. A El Yaman Group passou a
usar a solução Sistrade® MIS|ERP para gerir todos os processos de
negócio e de produção da empresa. Vários fatores de distinção
desempenharam um papel importante na escolha do Sistrade®
MIS|ERP, sendo um dos principais a sua flexibilidade e um grande
número de funcionalidades que permitem adaptá-lo para o sector
de impressão em qualquer país do mundo.

Porto - Sede
Travessa da Prelada, 511
4250-380 Porto - Portugal
inov@sistrade.com

Lisboa

Liubliana

Av António Augusto de Aguiar, 148 - 4ºC
1050-021 Lisboa - Portugal
lisboa@sistrade.com

Rozna dolina, Cesta II/29
1000 Liubliana - Eslovénia
ljubljana@sistrade.com

Madrid

Abu Dhabi

Ribera del Loira, 46 - BL 2 PL 0
28042 Madrid - Espanha
madrid@sistrade.com

Al Hilal Bank Building - Falah Street
PO Box 129 354 Abu Dhabi - EAU
abudhabi@sistrade.com

Paris

Varsóvia

Zone Orlytech Batiment 516
1 allée du commandant Mouchotte,
Paray-Vieille Poste, Paris, 91550, France
paris@sistrade.com

Al. Niepodległości, 69 - 7º
02-626 Varsóvia - Polónia
warsaw@sistrade.com

Frankfurt
Dornhofstr., 34
63263 Neu-Isenburg - Alemanha
frankfurt@sistrade.com

Istambul
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Sel.
Plaza, 10/C Kat:6 Fulya
34349 Besiktas - Turquia
istanbul@sistrade.com
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