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INTRODUÇÃO

O PHC CS é o ERP que potencia a produtividade e a rentabilidade diárias, 
ao garantir uma gestão integrada e automática das várias áreas da sua 
empresa. Construído para se adaptar às suas necessidades a qualquer hora e 
acelerar o seu negócio em qualquer lugar, o software de gestão PHC CS tem 
como missão ajudá-lo a atingir a excelência, e cada nova versão 
é desenvolvida com base nesta máxima. 

Uma das grandes vantagens que a transformação digital trouxe às 
empresas foi a mobilidade, e é também e sobretudo isso que distingue 
esta nova geração de ERP. O PHC CS está, pois, nesta versão 26, ainda mais 
completo em web, garantia de máxima liberdade para levar o seu negócio 
para onde quiser. 

Mas não é só a mobilidade que caracteriza esta nova versão. 
O mundo digital move-se a uma velocidade vertiginosa, e a conectividade, 
que confere celeridade a processos que, antes, podiam levar dias, é outra 
das palavras de ordem. O PHC CS está ainda mais conectado com o exterior 
e a sua empresa vai beneficiar da diferença. 

Ao todo, a versão 26 do PHC CS tem mais de 80 novas funcionalidades, 
especificamente desenvolvidas para lhe permitir descentralizar ainda mais 
a gestão do seu negócio, aumentar ainda mais a sua produtividade, a partir 
de processos e decisões mais rápidas, ter colaboradores mais motivados, 
clientes mais felizes e, sobretudo, conseguir diferenciar-se. 

Todo e qualquer negócio só pode ser competitivo com ferramentas 
tecnológicas que respondam às suas necessidades de diferenciação e não 
adianta tentar ganhar competitividade sem elas. É por isso que o PHC CS 
existe. E promete ser o melhor aliado para o ajudar a atingir a excelência.
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Familiarizado com a expressão “à distância de um 
clique”? A conectividade veio transformar a rotina das 
empresas, conferindo celeridade a processos que, antes 
da transformação digital, podiam levar dias até estarem 
concluídos. O PHC CS está mais conectado com o exterior 
e a sua empresa vai beneficiar da diferença.

CONECTIVIDADE

4

Mais rapidez a inscrever colaboradores na 
Segurança Social                           

Enquanto entidade empregadora, sempre que admite 
novos colaboradores, é “obrigada a comunicar aos 
serviços da Segurança Social competentes essa admissão 
nas 24 horas anteriores ao início de produção de efeitos 
do contrato de trabalho”, mas isso não é novidade. 
O que é novo é que, a partir de agora, essa comunicação 
passa a poder ser feita diretamente a partir do software, 
via webservice, na hora e local onde mais lhe convier. 

Basta aceder à ficha de funcionário – que deve ter dados 
como o NISS, o tipo de contrato, a data de admissão, 
a data de saída e o regime de duração preenchidos –, 
escolher a opção de registo de vínculo, et voilà.
A comunicação com a Segurança Social é automática e 
devidamente efetuada, poupando-lhe tempo precioso 
que perderia a duplicar trabalho, caso tivesse de recorrer 
ao serviço online da Segurança Social Direta, onde teria 
inevitavelmente de voltar a preencher os dados. 

     VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Otimização do trabalho administrativo
• Desburocratização do processo
• Integração com a Segurança Social Direta
• Comunicação direta, segura e transparente dos 

dados relacionados com os colaboradores

V

Mais facilidade na emissão de 
Faturas Eletrónicas                            

No dia de 18 de abril de 2019, entrou em vigor em 
Portugal a legislação europeia que obriga à emissão 
de faturas eletrónicas – faturas emitidas, transmitidas e 
recebidas num formato eletrónico estruturado, definido 
pela Diretiva Europeia – na contratação pública. 
Desde esse dia, organismos da administração direta do 
Estado e institutos públicos passaram, assim, a ter de 
emitir, transmitir e receber faturas por via eletrónica, 
no formato UBL 2.1 (um template baseado no formato 
e regras da diretiva comunitária, com os requisitos 
técnicos e funcionais definidos pela eSPAP – a entidade 
responsável por coordenar a implementação da faturação 
eletrónica na Administração Pública em Portugal ) e o PHC 
CS está, desde essa altura, na sua versão 25, devidamente 
preparado para produzir faturas nesse formato.  

Assim, se a sua empresa tem relações contratuais com 
organismos da administração direta do Estado, institutos 
públicos ou outra entidade pública que tenha adotado 
as especificações definidas pela eSPap, tem, desde a 
versão25, garantia de que, ao utilizar o PHC CS, 
cumpre facilmente e com total segurança com esta 
obrigação legal.

Não se revê neste cenário, porque tem relações com 
entidades públicas que, pela própria natureza da sua 
atividade, precisam de comunicar nas suas faturas 
elementos não contemplados no modelo standard 
definido pela eSPap? Desde a versão 25 que o PHC CS 

também está preparado para fazer face a este cenário, 
com a opção de produzir o ficheiro em formato XML 
Padrão, mas, nesta versão 26, o software consagra mais 
uma possibilidade, que promete facilitar ainda mais o 
cumprimento desta obrigação legal. 

Assim, caso a sua empresa tenha contratos públicos com 
organismos que decidam ter por base o formato eSPap 
e apenas necessitem de acrescentar alguns elementos 
a esse modelo standard, basta optar por produzir o 
ficheiro no formato UBL 2.1 e adicio nar as respetivas 
extensões, em vez de ter de configurar no software um 
formato de raiz com especificações próprias (formato 
XLM Padrão).  Para além da poupança de tempo 
que esta possibilidade representa, tem a vantagem 
adicional de poder eliminar da equação o operador de 
e-invoice encarregue de converter o ficheiro em formato 
XML Padrão para o formato UBL 2.1 e enviá-lo para a 
entidade destino (fornecedor).

Só terá de optar pelo formato XML Padrão, se tiver 
contratos com organismos com especificações muito 
próprias, totalmente distintas das definidas para o 
modelo standard de fatura eletrónica da eSPap. 

Ainda que o Governo tenha estabelecido uma adoção 
gradual da faturação eletrónica (consulte os prazos aqui), 
são muitas as vantagens – nomeadamente agilizar a 
faturação e reduzir custos inerentes a este processo 

–  de aderir já, e o PHC CS está mais preparado do que 
nunca para o ajudar a responder eficazmente a esta 
Diretiva Europeia. 

     VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Cumprimento legal com pouco esforço
• Software preparado para responder às 

especificações de qualquer entidade pública 
• Mais produtividade
• Maior competitividade nos mercados

V

https://www.phcsoftware.com/business-at-speed/fatura-eletronica-obrigatoria-nos-contratos-publicos/
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     VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Aumento de produtividade
• Diminuição da ocorrência de erros 
        na passagem de valores  
• Partilha de informação mais ágil 

V

Melhor experiência no processo de TaxFree                             

O TaxFree prevê o reembolso do IVA em compras feitas 
por viajantes estrangeiros com residência fora da União 
Europeia. Se disponibiliza o serviço aos seus clientes, 
e por via do Simplex +, passou a ter de comunicar 
eletronicamente à Autoridade Tributária (AT) os dados 
relevantes da compra, saiba que é possível cumprir com 
este requisito legal sem constrangimentos, mantendo a 
rapidez e simplicidade do seu atendimento. 

Emita documentos com isenção do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) nas compras realizadas por 
viajantes com residência fora da União Europeia, efetue 
a comunicação automática desses documentos via 
webservice com a GlobalBlue (empresa de intermediação 
financeira) – se a comunicação for bem sucedida, receberá 
automaticamente na impressora de talões o ficheiro PDF 
relativo ao comprovativo de reembolso a ser entregue ao 
viajante –, e dê liberdade aos seus clientes para escolher a 
forma como querem ser reembolsados. 

Para além das opções dinheiro ou cartão, 
já anteriormente disponíveis, nesta versão 26 passa 
a ser possível o reembolso por Alipay, garantia de maior 
conveniência para os turistas que o visitam. 
Mas as novidades não se ficam por aqui. Para que possa 
proporcionar uma cada vez melhor experiência a quem 
compra na sua loja, há novos automatismos – como o 
preenchimento automático dos dados do cliente (no caso 
de o mesmo já ter utilizado o serviço da Global Blue) 
–, que prometem acelerar o processo e deixar os seus 
clientes ainda mais satisfeitos. 

Exportação de Listagens para Excel                             

Apesar de todas as vantagens inerentes à utilização de 
um software de gestão para otimizar processos, o Excel 
continua a ser uma ferramenta popular no mundo dos 
negócios.  Motivadas pela ideia de que as folhas de 
cálculo desempenham um papel importante na hora de 
partilhar informação sobre o negócio e/ou a apresentar/
analisar resultados a vários intervenientes, são muitas as 
empresas que, a par do software, continuam a usar esta 
ferramenta numa base diária. 

Se se revê neste cenário, a boa notícia é que já é possível, 
em ambiente web, exportar, de forma automática, 
balancetes, extratos de conta, movimentos de stock e 
dossiers internos diretamente do software para o Excel. 
Resultado? Não só se livra do inconveniente de ter de 
realizar manualmente este processo, que tantas dores 
de cabeça certamente lhe dava (pela desformatação e 
erros associados), como passa a poder partilhar/analisar 
informação de forma muito mais simples, sem alterar a 
lógica do seu fluxo de trabalho. 

Livre-se da carga administrativa associada a este processo, 
com a garantia de comunicação em tempo real, maior 
rapidez e personalização no processo de reembolso e um 
melhor serviço prestado aos seus clientes, garantia máxima 
de mais oportunidades de negócio. 

Integração com o VIES                             

O sistema de intercâmbio de informações sobre o IVA 
(VIES) é um “sistema eletrónico de validação de números 
de identificação para efeitos de IVA dos operadores 
económicos registados na União Europeia para operações 
transnacionais de bens e serviços”. 

A partir de agora, sempre que registar um novo cliente 
em ambiente web e preencher o respetivo número de 
contribuinte, se o mesmo estiver registado na base de 
dados do VIES, a aplicação preenche automaticamente 
os seguintes dados: nome, morada, código postal e 
localidade. Para além da rapidez inerente, com reflexos 
diretos no processo administrativo, tem a garantia 
adicional da autenticidade dos dados.

     VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Software mais conectado com o exterior
• Rapidez no processo administrativo
• Eliminação da ocorrência de erros

V

Basta pensar que está numa reunião de vendas e, 
na mesma hora, pode exportar os resultados dessas 
mesmas vendas para o Excel (ao invés de perder minutos 
valiosos do seu tempo antes da reunião a fazer copy 
paste – do software para o Excel – desses mesmos 
resultados), para partilhá-los com todos os presentes.  
É como juntar o melhor dos dois mundos, beneficiando 
de claras vantagens em termos de produtividade, que 
aumenta, e riscos, que diminuem de forma considerável. 
O PHC CS está mais conectado do que nunca com o 
exterior e é você quem ganha
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Integrações de movimentos referentes 
a vencimentos na Contabilidade                         

A gestão do processamento de vencimentos implica 
uma carga administrativa que vai muito para além 
da transferência de valores para os colaboradores. 
A reflexão desses movimentos na Contabilidade 
é apenas um exemplo de tarefa adicional recorrente 
a cada mês, traduzida em consumo precioso de tempo, 
que podia ser empregue de outra forma. 

A partir de agora, já é possível fazer a integração 
dos movimentos associados aos vencimentos dos 
colaboradores – quer seja de recibos de ordenados, 
pagamentos de contribuições, recibos de outros 
vencimentos, recibos diversos e/ou transferências 
bancárias – na contabilidade, quando e onde quiser. 

Graças ao Monitor de Integrações na Contabilidade, 
pode consultar as integrações que já foram feitas 
e as que ainda estão por fazer, num dado período 
de tempo, e a partir daí, eleger as integrações em falta 
que pretende efetuar. Nessa altura, será conduzido 
para o Assistente de Integração na Contabilidade, onde 
poderá preparar e efetuar as respetivas integrações. 
O benefício é claro: maior liberdade na realização das 
operações mensais.
 

A IDC, empresa especialista em market intelligence, 
diz que “a transformação digital começa com mobilidade”, 
porque a mobilidade é essencial para se ser mais ágil. 
Com mobilidade, as decisões ganham velocidade porque 
são feitas no momento certo, e porque velocidade é 
palavra de ordem no mundo VUCA – volátil, incerto, 
completo e ambíguo – em que vivemos, o PHC CS está, 
nesta versão 26, ainda mais completo em web. 

ERP NA WEB 
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     VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Integração dos movimentos referentes 
        a vencimentos na Contabilidade a qualquer      
        altura e em qualquer lugar
• Mais produtividade

V

Mais liberdade no cálculo do valor a pagar 
à saída             

Nos dias que correm, mobilidade é palavra de ordem 
em todas as empresas, e poder realizar qualquer 
tarefa fora do escritório é sinónimo de liberdade e 
produtividade. Mesmo na hora de dizer adeus a um 
colaborador que está prestes a sair da empresa.

A partir de agora, passa a ser possível calcular os valores 
a pagar à saída, em conformidade com a Lei n.º 69/2013, 
em ambiente web, a partir da ficha do funcionário. 
Basta selecionar o nome do colaborador e preencher a 
data de saída, que o software encarrega-se do cálculo 
das remunerações fixas e compensações a pagar. 
No final, é só emitir o recibo de vencimento, à distância 
do clique num simples botão. 
 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Mais flexibilidade no processo de cálculo do valor 
a pagar à saída

• Mais celeridade no processo administrativo 
       de gestão de saída de colaboradores

V

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Capacidade de acompanhar todo 
        o “percurso” de um mapa de gestão

V

Histórico dos Mapas de Gestão 

A partir de agora, sempre que produzir um mapa 
de gestão em ambiente web, já é possível, mediante 
parametrização, registar o respetivo histórico. 
Sempre que o fizer, passa a ter um maior controlo sobre 
este processo, já que tem acesso a todas as alterações 
efetuadas no mapa ao longo do tempo – desde o 
momento em que a produz a primeira versão do ficheiro, 
até ao momento em que entrega a versão final à 
Autoridade Tributária –, com indicação do(s) dia(s) exato(s) 
em que as mesmas se verificaram.

https://dre.pt/pesquisa/-/search/499541/details/maximized
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      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Possibilidade de emitir de uma só vez todos 
        os documentos de faturação pretendidos
• Maior controlo dos documentos a serem 

processados
• Adaptação da aplicação ao fluxo de trabalho 
       do utilizador

V

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Desmaterialização dos documentos em papel 
• Diminuição do risco de perda de informação 
• Facilidade de pesquisa
• Controlo dos fluxos de informação
• Redução de custos  
• Aumento de produtividade

V

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Gestão de utilizadores e acessos mais simples 
        e rápida
• Possibilidade de proceder à configuração 
        em qualquer lugar e dispositivo

V

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Personalização do log/cadastro de registos
• Controlo do histórico da informação
        de forma simples
• Alterações sempre guardadas

V

Personalização do histórico de registos 

Imagine a possibilidade de acompanhar, ao detalhe, 
um registo ou campo de registo – por exemplo, o preço 
de um artigo – verificando as alterações efetuadas ao 
longo do tempo. Graças a esta funcionalidade, disponível 
em ambiente web, é possível controlar todo o “percurso” 
de um registo, o mesmo é dizer, o histórico de informação 
e respetiva evolução, com uma visão geral de todas as 
alterações verificadas ao longo do tempo. 

Gestão de correspondência 

Registar toda a correspondida enviada e recebida 
é um procedimento importante para qualquer empresa, 
independentemente da área de atuação, não só porque 
evita o risco de perda definitiva de informação importante 
– quantas vezes já passou horas à procura de uma fatura? 
–, mas também porque torna possível o acesso rápido 
a essa mesma informação por parte de todos aqueles 
que dela necessitam. 

Mais performance a processar documentos

Emitir de uma só vez todos os documentos – quer sejam 
de faturação, de compra ou dossiers internos – à medida 
que são lançados (processamento automático), sem ter 
de aguardar pelo fim do processamento para continuar 
a trabalhar (processamento assíncrono), representa, 
à primeira vista, elevados ganhos de produtividade para 
qualquer empresa. 

Regra geral, o processamento assíncrono automático 
traduz-se em inúmeras vantagens para o desempenho 
administrativo, mas há empresas que pela sua própria 
natureza e funcionamento, querem ter a liberdade de 
poder decidir em que altura processar determinado 
documento/ conjunto de documentos – por exemplo, 
um conjunto de faturas que devem ser processadas ao 
mesmo tempo e não à medida que são lançadas –, cenário 
apenas possível através do processamento assíncrono 
manual, agora também disponível em ambiente web. 

A partir de agora, é possível processar documentos 
a qualquer hora, a partir de qualquer lugar e dispositivo, 
de forma mais flexível e completa, já que o utilizador tem 
a liberdade de definir como quer que a aplicação opere 
– processar automaticamente os documentos à medida 
que são lançados e/ou eleger quais os documentos que 
pretende processar manualmente (para além da razão 
já acima mencionada, outro dos motivos para preferir o 
método manual ao automático  pode estar relacionado 

Gestão de utilizadores mais simples e a partir 
de qualquer lugar

Hoje em dia o trabalho é feito em movimento, e faz cada 
vez menos sentido que aspetos cruciais do dia a dia de 
uma empresa, como o acesso dos utilizadores ao software 
– por norma da responsabilidade da equipa de IT ou do 
Parceiro – esteja condicionado às amarras do escritório 
(só possa ser feita em ambiente desktop), já que atrasa 
o processo de configuração, que tem  de ser imediato. 
A boa notícia é que, a partir de agora, passa a ser possível 
fazer essa gestão/configuração em ambiente web, mesmo 
que o módulo só exista em ambiente desktop. 

Para além da liberdade inerente à possibilidade de 
fazer esta gestão a qualquer hora e a partir de qualquer 
lugar e dispositivo, o próprio processo de configuração 
é, agora mais simples, já que passa a considerar várias 
possibilidades pertinentes – por exemplo, dependendo 
do módulo, passa a ser possível criar, alterar e apagar 
utilizadores e associá-los a um funcionário/profissional/
técnico/vendedor; gerir acessos dos utilizadores aos 
diferentes módulos e a áreas específicas do software; 
configurar acessos por utilizadores ou grupos; criar perfis 
de acesso, que facilitam a configuração de acessos 
a opções específicas do software, como análises e 
dashboards; gerir utilizadores especificamente criados 
para clientes; e gerir acessos dos utilizadores de clientes 
–, que vão facilitar, em muito, o trabalho das equipas 
responsáveis por efetivar este processo.

com a sobrecarga que a emissão de faturas com muitas 
linhas representa para o sistema, tornando-o mais lento). 

Há melhor coisa do que trabalhar com um software que 
se adapta à forma como a sua empresa funciona?

Graças à funcionalidade “Gestão de Correspondência”, 
a partir de agora também disponível em ambiente web, 
é fácil acabar com os arquivos infindáveis em papel – 
sinónimo de espaço de armazenamento que muitas vezes 
não existe – e transformá-los em documentos eletrónicos, 
classificados de acordo com critérios específicos, 
que os tornam facilmente acessíveis sempre que precisa 
de consultá-los. 

Mas não é tudo. A partir do momento em que um registo 
de correspondência é lançado no sistema, é possível 
associá-lo a um cliente/instalação/fornecedor/contacto 
e criar workflows, garantindo que todos os procedimentos 
necessários relativos a esse mesmo registo são cumpridos 
por todos os intervenientes no devido tempo. 
Resultado: um aumento significativo de produtividade, 
importante para qualquer empresa.
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O Selo de Validação AT (SVAT) – criado pela 
Portaria n.º 293/2017 de 02 de outubro –  surge na 
sequência da obrigatoriedade de as empresas passarem 
a enviar ao fisco o ficheiro SAF-T(PT) da Contabilidade 
[de acordo com o anúncio feito pelo secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, na 
sessão de abertura do VI Congresso dos Contabilistas 
Certificados, realizada no dia 20 de setembro de 2019, a 
entrega do SAF-T da contabilidade foi prorrogada para 
o exercício de 2020 (entrega em 2021)], como forma 
de garantir a máxima conformidade do ficheiro com os 
critérios de validação definidos pela Autoridade Tributária 
(AT). No fundo, o objetivo é assegurar que são cumpridos 
os padrões de qualidade para os ficheiros SAF-T(PT) 
produzidos pelos sistemas 
de contabilidade. 

Ciente das vantagens inerentes à utilização de uma 
aplicação de contabilidade autenticada com este selo, 
e apesar do carácter opcional do mesmo, o PHC CS 
é, oficialmente, a partir da versão 26, um software 
autenticado com selo SVAT, garantia de que está 

PHC CS AUTENTICADO 
COM SELO DE VALIDAÇÃO 
AT (SVAT)

preparado para produzir e exportar o SAF-T(PT) da 
Contabilidade, em termos de estrutura e conteúdo, de 
acordo com o esperado pela AT:  

• Divisão do plano de contas por tipo 
        de norma contabilística; 
• Novas regras e novos procedimentos 

contabilísticos, como por exemplo, movimentos 
contabilísticos sempre balanceados e sem 
linhas a negativo e controlo da numeração dos 
documentos contabilísticos; 

• Novas regras para o apuramento do custo das 
mercadorias vendidas e das matérias consumidas 
(CMVMC); 

• Novas regras para o apuramento de resultados e 
abertura de saldos iniciais;  

• Produção do ficheiro SAF-T (PT) da Contabilidade;  
• Registo de documentos contabilísticos que foram 

importados; 
• Log de atividade, com registo de todas 

as operações efetuadas nos documentos 
contabilísticos; 

• Saldos esperados para cada conta no final 
        do exercício; 
• Relatório de Integridade para a produção do SAF-T 

(PT) da Contabilidade;  
• Taxonomias identificadas por ano; 
• Controlo na abertura de um novo exercício 

contabilístico 

De referir que todas estas alterações terão, brevemente, 
repercussão na nova IES (Informação Empresarial 
Certificada), que visa, numa primeira fase, o pré-
preenchimento das demonstrações financeiras e alguns 
quadros dos anexos A e I com base no SAF-T (PT) da 
Contabilidade.

Saiba mais sobre o SVAT aqui. 
Saiba mais sobre o pré-preenchimento da IES pela AT, 
que arranca em 2020, aqui. 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Simplificação das obrigações declarativas 
• Eliminação de erros no envio da informação à AT
• Cumprimento da legislação em vigor
• Software preparado com as novas regras

V

https://dre.pt/home/-/dre/108238712/details/maximized
https://www.phcsoftware.com/business-at-speed/tudo-deve-saber-sobre-selo-validacao-at-svat/
https://www.phcsoftware.com/business-at-speed/informacao-empresarial-simplificada-pre-preenchimento-pela-autoridade-tributaria-arranca-em-2020/
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ALTERAÇÕES 
LEGAIS

USER 
EXPERIENCE

Em 2017, um estudo da Panorama Consulting concluiu 
que um dos principais motivos para a adoção de um 
ERP é a sua capacidade de agir em conformidade com 
as obrigações legais e o PHC CS está, nesta versão 26, 
preparado para responder positivamente à alteração 
introduzida pela Portaria n.º 126/2019, que define as 
características e estrutura do ficheiro através do qual deve 
ser efetuada à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 
a comunicação dos inventários. 

Em todas as novas versões, o desafio não passa apenas 
por tornar o PHC CS mais móvel: passa também por 
torná-lo mais intuitivo, com novas formas de fornecer 
uma experiência benéfica ao utilizador. 
É essa tendência – a capacidade do ERP se reinventar, 
atendendo aos princípios de meaningful design, que 
ditam que os utilizadores de hoje querem trabalhar de 
forma semelhante à que vivem –, que guia todos os 
desenvolvimentos do nosso ERP. 

Comunicação do inventário valorizado

A comunicação de inventários à AT – feita até ao dia 31 
de janeiro, por transmissão eletrónica de dados 
–, deve passar a incluir informação relativa à respetiva 
valorização, e o PHC CS está, a partir da versão 26, 
preparado para responder em conformidade com esta 
obrigatoriedade. A boa notícia é que não há alterações 
ao seu modus operandi enquanto utilizador, ou seja, 
apesar das alterações efetuadas, continua a proceder 
à comunicação do inventário exatamente como 
sempre fez.

Melhor experiência de utilização do software 

A cada novo desenvolvimento, colocamos o utilizador 
no centro, com o objetivo de maximizar a facilidade de 
interação com o software. Tal  como em versões anteriores, 
a área de pesquisa do PHC CS em web foi alvo prioritário 
de melhorias, e está mais simples e rápida, permitindo-lhe, 
enquanto utilizador, aceder à informação que procura sem 
dificuldade e com menos passos – passa a ser possível 
pesquisar rapidamente por qualquer campo específico na 
barra de procura de um ecrã; pesquisar registos dentro 
do resultado de uma pesquisa; e abrir registos sem perder 
o contexto de uma pesquisa – sinónimo de facilidade na 
execução dos desafios diários e mais produtividade para 
seu dia a dia.  

E porque o tema férias é um assunto pertinente, 
independentemente da altura do ano, empreendemos 
melhorias chave neste campo, para que alterar dias de 
descanso nunca mais represente um problema. 
Esqueça a criação de faltas para contornar a questão 
da troca de dias de férias já aprovados. O processo de 
alteração passa a ser muito mais intuitivo e, no final, basta 
voltar a submeter para aprovação e esperar, que o software 
encarrega-se do resto. 

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Conformidade com a alteração legal 
        à Comunicação de Inventários

V

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Pesquisa mais rápida
• Processo de alteração de férias mais intuitivo

V

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122202594/details/maximized
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Uma agenda que se adapta
a qualquer geografia

A sua empresa está presente em vários países e, por 
via disso, tem colaboradores a trabalhar em escritórios 
situados em diferentes geografias, com fusos horários 
distintos? Na era da Transformação Digital, a mobilidade 
é crucial, traduz-se numa vantagem competitiva real, mas 
exige uma adaptação à revolução digital, traduzida em 
soluções ERP modernas, que podem ser acedidas em 
qualquer lugar e a partir de qualquer dispositivo. 

Mas não basta ter um ERP móvel. Há que garantir que 
esse mesmo ERP é intuitivo e se traduz numa experiência 
benéfica para o utilizador que, entre outras coisas, precisa 
de ver garantida a gestão simplificada do seu dia a dia, 
sem esforço. Quantas vezes precisa de gerir marcações, 
intervenções, visitas e datas de projeto, tendo em conta 
o fuso horário de vários países em simultâneo? 
Quantas vezes já falhou uma reunião via Skype com um 
colega que trabalha num fuso horário diferente do seu, 
porque na agenda de ambos aparecia exatamente 
o mesmo dia/hora? 

Imagine a possibilidade de criar eventos em fusos 
horários específicos e poder fazer coisas tão simples como 
consultar a agenda no horário do país para o qual teve 
de viajar, sem ter de se preocupar em fazer contas de 
cabeça para perceber a que horas é, afinal, aquela reunião, 

SOFTWARE MAIS GLOBAL

que, caso estivesse no seu local de trabalho habitual, 
se realizaria às 14h. Com o fuso horário na agenda, 
este tipo de preocupação deixa de existir, e a gestão 
do seu dia a dia torna-se muito mais simples. Graças 
à possibilidade de consultar a agenda no fuso horário 
pretendido, cada utilizador passa a ter acesso à hora 
real das suas marcações, sem ter de se preocupar em 
confirmar se a mesma está, de facto, correta.  

As vantagens são óbvias: melhor gestão do tempo e 
das marcações de agenda, tendo em conta a diferença 
horária dos vários intervenientes.

      VANTAGENS PARA O DESEMPENHO 

      DA SUA EMPRESA:

• Gestão do dia a dia mais simples
• Maior controlo das marcações
• Menor probabilidade de erro
• Melhor gestão do tempo

V

16

PHC ON 
Esteja on e garanta que o seu 
investimento não perde valor  

Com o PHC On, o investimento que faz em software não 
desvaloriza com o passar do tempo. 
Pelo contrário, mantém-se ativo, aumentando o valor 
do software e potenciando o desempenho de toda 
a empresa. Isto porque o serviço PHC On garante-
lhe o acesso imediato às diversas atualizações do 
Software PHC CS – novas versões, alterações legais e 
funcionalidades exclusivas – e disponibiliza conteúdos 
que apoiam os seus utilizadores no dia a dia.  

Todos os anos, o Software PHC CS disponibiliza mais de 
100 novas funcionalidades que tornam 
a sua empresa mais inovadora e competitiva. 
E ainda tem acesso a várias funcionalidades exclusivas, 
como por exemplo: 

• Envio automático das faturas e guias de transporte 
para a Autoridade Tributária (AT); 

• Criação rápida do ficheiro com inventário de 
existências a enviar à AT; 

• Gestão automática de penhoras e pensões de 
alimentos;

• Produção dos reports estatísticos (ficheiro COPE) a 
enviar ao Banco de Portugal;

• Sincronização com o Outlook e Gmail para ganhar 
mais agilidade no seu dia a dia;

• Visão global da atividade com acesso aos seus 
dashboards em qualquer dispositivo;

• Processamento automático de remunerações em 
espécie; 

• Atualização automática dos mapas de gestão, 
tabela de retenção na fonte, tabelas do Relatório 
Único, Índices de Revisão de preços e Nomenclatura 
Combinada; 

• Assistente de Importação do SAF-T (PT), que permite 
importar clientes, artigos, contas e documentos de 
vendas, a partir de um ficheiro SAF-T(PT) de qualquer 
aplicação;  

• Ligação ao sistema SEQR – possibilidade de efetuar 
pagamentos através de mobile wallet; 

• Ligação ao MB Way; 
• Sicronização com o office 365; 
• Documentos em rascunho (Dossiers interno e 

documentos de faturação); 
• App PHC Notify
• Integração com Global Blue 
• Inscrição do funcionário na Seg. Social Direta via 

WebService
• Gestão de Correspondência 
• Fatura Eletrónica UBL eSPAp
•  TimeZone na agenda / Fuso horário na Agenda

      MANTENHA O SEU INVESTIMENTO 
      ATIVO COM O PHC ON

• Sempre que surjam mudanças na legislação 
que motivem alterações de software, não tem 
de se preocupar

• Portal online com tutoriais, vídeos de formação 
e notícias em primeira mão. A qualquer hora, 

        a resposta para as suas dúvidas
• Acesso privilegiado a funcionalidades 

exclusivas que potenciam o desempenho. 
       Só para si que está on
• Calendário que integra com o software e o 

alerta para as entregas legais. Relaxe, não vai 
perder uma data

i
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Inscrição do funcionário 
na Seg. Social Direta via 

WebService

Valores a pagar 
à saída

SVAT - Identificação do documento 
contabilístico quando criado por 

integração/importação

Processo de alteração 
de férias mais intuitivo

Vencimentos 
Intranet

Advanced

PHC CS Web

Sim

Vencimentos 
Intranet

PHC CS Web

Advanced

Sim

ContabilidadeIntranet

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Contabilidade

PHC CS Web

Corporate

Sim

FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

A SUA EMPRESA 
AINDA TEM MUITO MAIS 
A GANHAR COM A V26 
DO PHC CS

SVAT - Garantir a integridade 
para SAFT nos documentos 

contabilísticos

Contabilidade

PHC CS Desktop

Corporate

Não

SVAT - Normas 
contabilísticas por ano

SVAT -  Taxonomias 
por ano

Contabilidade

PHC CS Desktop

Advanced

Não

Contabilidade

PHC CS Desktop

Corporate

Não Não

SVAT - Indicação da norma 
contabilística e do sistema de 

numeração na abertura de 
exercício

Contabilidade

PHC CS Desktop

Corporate

Não

SVAT - Tabela “Anos da 
Contabilidade” com norma e 
configuração da numeração

Contabilidade

PHC CS Web

Corporate
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FUNCIONALIDADE
SVAT: Documentos 
Contabilísticos com 

numeração sequencial 

SVAT: Rotina de transferâncias de 
movimento registada no log dos 

documentos contabilísticos 

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Contabilidade Contabilidade 

PHC CS Desktop

Corporate

Não

PHC CS Desktop

Corporate

Não

SVAT - Verificação da data
 e hora ao introduzir um 
movimento contabilístico

Contabilidade 

PHC CS Web

Corporate

Não

SVAT - Registo de todas as 
alterações efetuadas nos 

documentos contabilísticos

Contabilidade 

PHC CS Desktop e Web

Corporate

Não

SVAT - Validação do número 
de casas decimais na abertura 

de saldos iniciais

SVAT - Grelha de Transição 
- Verificação dos totais a 

débito e crédito na abertura 
dos saldos 

Contabilidade Contabilidade 

PHC CS Desktop PHC CS Desktop

Corporate Corporate

Não Não

Inclusão dos documentos 
contabilísticos cujas contas começam 

por 9 no ficheiro SAF-T-PT

SVAT - Verificação dos tipos 
de saldos no apuramento 

do CEVMC

SVAT - Controlo na reabertura 
de um exercício contabilístico 

Contabilidade Contabilidade 

PHC CS Desktop

Corporate

Não

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Contabilidade 

PHC CS Desktop

Corporate

Não
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FUNCIONALIDADE
SVAT - Contas de Integração 

de 1 e 2 dígitos têm sempre a 
descrição preenchida

SVAT - As contas 
com 1 e 2 dígitos são sempre 
contas do tipo “Integração”

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Contabilidade Contabilidade

PHC CS Web

Corporate

Não

PHC CS Web

Corporate

Não

SVAT - Documentos 
contabilísticos sempre saldados e 

sem valores a negativo

SVAT - Descrição obrigatória 
nos códigos de contas do 

Plano de Contas

Contabilidade Contabilidade

PHC CS Web

Enterprise

Não

PHC CS Web

Corporate

Não

SVAT - Registo anual do 
encerramento e da transição 

de saldos iniciais

SVAT - Preenchimento 
obrigatório das taxonomias 

na conta contabilística

ContabilidadeContabilidade

PHC CS DesktopPHC CS Web

CorporateCorporate

NãoNão

SVAT - Rotina “Verificação de 
Integridade SVAT”

Contabilidade

PHC CS Desktop

Corporate

Sim 

Integração de recibos 
diversos na contabilidade

SVAT - Verificação das taxonomias 
nas contas contabilísticas  ao 

efetuar upgrade 

Vencimentos e 
Contabilidade Contabilidade

PHC CS Web

Corporate

Sim

PHC CS Desktop

Corporate

Não
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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

 Integração de pagamentos de 
contribuições FCT/FGCT na 

contabilidade 

Vencimentos e 
Contabilidade 

PHC CS Web

Corporate

Sim

Integração de funcionários na 
contabilidade

Integração de 
transferências bancárias na 

contabilidade

Integração de 
outros profissionais 

na contabilidade

Vencimentos e 
Contabilidade 

Vencimentos e 
Contabilidade 

Vencimentos e 
Contabilidade 

PHC CS Web PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Corporate Corporate

Sm Sim Sim

Integração de 
pagamentos de contribuições 

na contabilidade

Vencimentos e 
Contabilidade 

PHC CS Web

Corporate

Sim

Integração dos 
recibos de ordenados 

na contabilidade 

Vencimentos e 
Contabilidade 

PHC CS Web

Corporate

Sim

Integração de recibos 
de outros rendimentos 

na contabilidade 

Verificação do Contribuinte 
na importação de um 

ficheiro SAF-T

Vencimentos e 
Contabilidade 

Contabilidade

PHC CS Web PHC CS Desktop

Corporate Corporate

Sim Não

Histórico de Mapas 
de Gestão

Monitor de integrações 
na Contabilidade

ContabilidadeContabilidade

PHC CS Web

Corporate

Sim

PHC CS Web

Corporate

Sim
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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Funcionamento 
do campo “Documento já 

contabilizado”

Contabilidade

PHC CS Web

Corporate

Não

Assistente de 
integração manual 
na Contabilidade

Exclusão das opções “só incluir 
documentos não contabilizados” 
e “Integrar pelo total do dia” das 

várias Integrações

Fatura eletrónica UBL 
eSPap - Nota de crédito 

e Nota de débito

Contabilidade Contabilidade
Documentos 
Electrónicos

Intranet

PHC CS Web PHC CS Desktop PHC CS Web

Corporate Corporate Corporate

Sm Não Sim

Colunas no visualizador 
dos mapas de gestão

Contabilidade

PHC CS Web

Corporate

Não

Monitor de Projeto 
- Mais informação na lista 

de tarefas

Equipa 
Intranet

PHC CS Web

Corporate

Não

Impossibilidade de 
imprimir  documentos 

importados

Possibilidade, mediante parâmetro, 
de processar documentos de forma 

assíncrona manualmente

Gestão Gestão

PHC CS Desktop PHC CS Web

Corporate Corporate

Não Sim

Integração com 
sistema VIES

Ficheiro formato 
XML UBL 2.1 eSPap 

com extensões

Opção “IVA Incluído” 
nas linhas dos documentos 

de compra e dossiers internos

Gestão
Documentos 
Electrónicos Gestão

PHC CS DesktopPHC CS Desktop 
e Web

CorporateCorporate

SimSim

PHC CS Web

Corporate

Não
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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Reforço do controlo do registo 
de assinatura digital nos documentos 

fiscalmente relevantes

Gestão

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Configurações 
da “Comunidade” 

nos Clientes

Novo tipo para inventário
 “B - ativos biológicos”

Comunicação do Inventário 
de Existências  à AT-  

identificação e valorização 

Gestão Gestão Gestão

PHC CS Web PHC CS Web PHC CS Desktop

Corporate Corporate Corporate

Não Não Sim

Gestão de 
correspondência

Gestão

PHC CS Web

Advanced

Sim

Data fechada é atualizada 
após a exportação do ficheiro 
do inventário de existências

Gestão

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Alterar os valores do “Total” 
nas linhas das compras

Pré-validação de 
cartão de crédito Taxfree 

com GlobalBlue

Gestão Gestão e POS 

PHC CS web PHC CS Desktop

Corporate Corporate

Sim Sim

Preenchimento dos dados 
do cliente com leitura do 

passaporte 

Assinatura digital dos 
documentos apenas ao 

imprimir

Pagamento de 
compras aprovadas

Gestão e POS Gestão Gestão

PHC CS DesktopPHC CS Web

CorporateCorporate

SimNão

PHC CS Web

Corporate

Sim
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FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Verificação do tipo 
de conta na abertura dos 

saldos iniciais

Pessoal

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Ecrã para registo e 
manutenção de utilizadores 

de clientes

Agenda adaptada 
a qualquer geografia

Criação de novos filtros nas 
caixas de seleção de filtros 

de utilizador

Supervisor Todos Todos

PHC CS Web PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Enterprise Corporate

Não Sim Não

Reembolso por Alipay para 
faturas Taxfree com operador 

Global Blue

Gestão e POS 

PHC CS Desktop

Corporate

Sim

Exportação de listagens 
para Excel

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim

Proteção do 
PHC CS Web

As contas com 1 e 2 dígitos são 
sempre contas do Tipo “Integração”

Todos Todos

PHC CS web PHC CS Desktop

Corporate Corporate

Não Não

Acessos de Utilizador 
ou Grupo

Personalização do 
histórico de registos

Melhor legibilidade nas 
análises multidimensionais

TodosTodos Todos

PHC CS WevPHC CS Web

CorporateCorporate

SimSim

PHC CS Web

Corporate

Não



32 33Apresentação de Versão  PHC CS v26

FUNCIONALIDADE

GAMAS  (a partir de)

PRODUTO

AMBIENTE

PHC ON

Nova mensagem 
de login na app 

PHC Notify

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim

Imagem 
nas notificação 
da PHC Notify

Seguir o registo 
por PHC Notify

Notícias no idioma 
selecionado na app 

PHC Notify

Todos Todos Todos

PHC CS Web PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Enterprise Corporate

Sim Sim Sim

Pesquisas nas 
listagens de registos 

Todos

PHC CS Desktop

Corporate

Não

Otimização nos registos 
com a sincronização com 

o exchange

Todos

PHC CS Web

Corporate

Sim

Opções
 de acesso no ecrã 

de utilizadores

Utilizadores no 
PHC CS Web

SIRCA - Contabilização 
e conta-corrente

Todos Todos Todos

PHC CS web PHC CS Desktop PHC CS Desktop

Corporate Corporate Corporate

Não Não Sim

Grupos de 
utilizadores

Conceder, retirar e copiar 
acessos de utilizador ou 

grupo

Registo na 
app PHC Notify em várias 

base de dados

Criar utilizador 
no SQL Server

Perfis de acesso 
no PHC CS Web

Todos TodosTodos Todos Todos

PHC CS Web PHC CS WebPHC CS Web

Corporate CorporateCorporate

Não SimSim

PHC CS Web PHC CS Web

Corporate Corporate

Não Não
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33.000 200
EMPRESAS CLIENTES

PARCEIROS

COLABORADORES

UTILIZADORES
152.000400

A conseguir resultados com poucos 
custos, mais produtividade e agilidade. 
Temos clientes em todo o Mundo. 

A inovar todos os dias em Portugal 
(Lisboa e Porto), Espanha, Moçambique, 
Angola e Peru.

Devidamente certificados para 
implementar software e dar suporte. 

Mais produtivos e mais preparados para 
aproveitarem as oportunidades.  

ESPANHA

MOÇAMBIQUE

i LISBOA
LAGOAS PARK, 
EDIFÍCIO 3, PISO 2
2740-266 OEIRAS

PORTO
RUA DE VILAR, 
N.º 235, 8.º ANDAR
4050-626 PORTO


