XD POS

Indicado para Retalho

ENQUADRAMENTO LEGAL
Exportação de SAFT V1.03 com validador interno

RELATÓRIOS GRÁFICOS
Analise graficamente as suas vendas com um clique.

Regime de bens em circulação
Regime de IVA em Caixa
Retenção na Fonte

LIGAÇÃO A BALANÇAS
Integração com diversas balanças check-out com
leitura automática do peso, permitindo aplicar

FAMÍLIAS DINÂMICAS

desconto de tara

Função totalmente dinâmica importa em
tempo real todos os artigos inseridos na base
de dados

GESTÃO DE CAIXA
Fecho cego com contagem de valor antes de
impressão do fecho, indicação de fundo de maneio,
controle de entrada, saída e sangria

CÓDIGO DE BARRAS
Leitura de Código de Barras com Peso ou Preço
incluído com possibilidade de configuração de
avançada da máscara. Códigos de Barras
alternativos com indicação de Packs

SISTEMA DE CAMPANHAS

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

Configure preços e descontos especiais para um

Impressão de etiquetas com ou sem código de

determinado periodo de tempo É possivel

barras

configurar campanhas para produtos especificos,
familias e terminais.

CAMPOS EXTRA

MULTI PAGAMENTO

Crie campos extra para melhor definição dos artigos

Possibilidade de pagar uma venda em diversas

Adicione aos seus artigos informações específicas,

modalidades de pagamento, por exemplo parte em

como lugar de captura, origem, raça, espécie.

numerário, parte em cartão visa.

GESTÃO COMPLETA DE CONTA
CORRENTES

CONVERSÃO OU DUPLICAÇÃO DE
DOCUMENTOS RÁPIDA.

Emissão de recibos em A4, Extrato de conta

Copie para o atual documento os dados de um

corrente, Avisos de vencimento de documentos,

documento já existente. Converta documentos

Balancete e Mapa de Idade de Saldos.

criados como Guias de Remessa ou outro para

Permite gerir conta corrente do cliente, lançar

fatura.

faturas e posteriormente emissão do recibo para
liquidação das faturas vencidas, limitar créditos aos
clientes e efetuar pagamentos parciais

Registo de entradas e saídas de colaboradores,

SELEÇÃO DE DOCUMENTO
RÁPIDA

imprimindo opcionalmente talão de verificação.

Com o premir de botão, o utilizador seleciona o tipo

PONTO DIÁRIO

de documento a emitir ex: Fatura, Guia de
Transporte, Venda a Balcão

GERADOR VISUAL DE MAPAS A4

VENDEDOR LINHA A LINHA

Permite desenhar documentos em A4, sejam eles

Para o mesmo documento poderá indicar um

documentos de venda por exemplo faturas, guias,

vendedor diferente por registo. Calculando assim

ou então listagens de tabelas ou relatórios

comissões e totais de vendas por vendedor com

complexos.

rigor. Quando ativada a opção em cada item

Entre as muitas funcionalidades, destaca-se a

registado pede o número do Vendedor para aquele

aceitação de comandos SQL para criação dos filtros

item

dos relatórios.

SISTEMA DE DESCONTOS
Desconto por percentagem
Desconto por valor
Desconto indicando o valor total final que o cliente
vai pagar na conta

PESQUISA RÁPIDA DE ARTIGOS
Pode pesquisar por código, nome, família, código de
barras normal , código de barras alternativo

MAPAS PARA CONTABILIDADE

REGISTADORA XD

Impressão de relatórios resumo para envio á

Primeira página alternativa com utilização da função

contabilidade com resumo das vendas efetuadas

DIGIT idêntica a de uma Caixa Registadora

contendo documento, número, taxa iva, iva e total.
Separação entre produtos e serviços

REGIMES DE IMPOSTOS E LINHA
DE PREÇOS POR CLIENTE
Poderá indicar preços diferentes de venda por
cliente, assim como indicar que um cliente por
exemplo de região autónoma possui um regime
diferente de impostos.

FLEXÍVEL
Permite a instalação em ambiente Touch Screen
e/ou Teclado.

SKINS PERSONALIZÁVEIS
Permite personalizar o programa de acordo com o gosto, estilo e necessidades do cliente

MAIS CARACTERÍSTICAS
Gestão de Stock

Skins Personalizáveis

Permite gestão de stock e ficha técnica dos artigos.

Permite personalizar o programa de acordo com o gosto
e necessidades do cliente

Relatórios
Personalizáveis por utilizador contem diversos relatórios

Gestão avançada de Clientes

de análise com possibilidade de visualização gráfica,

Gestão eficaz de cliente através de mini-CRM, histórico

exportação para Excel e PDF.

de consumo, preço por cliente e clientes bloqueados.

Impressoras Talão

Expansível

Suporte para impressoras Talão com Layouts totalmente

Executa scripts em códigos C# permitindo ligar o XD a

parametrizáveis.

outros aplicativos ou Web Sites

XD Reports

Vídeo Vigilância

Impressão A4 e exportação PDF com Layouts totalmente

Exporta ações realizadas legendando vídeo vigilância

parametrizáveis.

Airmenu
Conversor Automático de Excel para XD

Plataforma web que permite gerir os pedidos dos seus

Facilidade de criação de produtos através de um

clientes/funcionários, através do seu próprio smartphone

conversor universal de Excel (XLS2XD).

Ligação a ERP
Multi Idioma
Aplicação encontra-se traduzida em Espanhol, Inglês,
Português, Português do Brasil e Russo.

Auto Atualizável
Atualização automática para a última versão disponível
através da ligação internet ou offline.

Sincronização com as principais soluções ERP do
mercado.

