O PHC On oferece um conjunto alargado de
FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS
Todas as subscrições de acordos ativos e atualizados permitem, entre outros benefícios:
IMPORTAR:
.Os Mapas de Gestão
Através do módulo Contabilidade desktop pode, de forma automática, atualizar os Mapas de Gestão via WebService.
.As Tabelas de IRS
Através do WebService PHC, o módulo Pessoal desktop permite a importação automática das tabelas de IRS, consoante a
localização da empresa (Continente, Madeira e Açores).
ENVIAR:
.As Faturas para a Autoridade Tributária em Modo Automático
Esta funcionalidade, disponível com o módulo Documentos Eletrónicos desktop, possibilita o envio automático de documentos
de faturas e recibos de adiantamento, logo no momento em que são certiﬁcados.
.Os Inventários de Existências à AT
Com esta funcionalidade vai produzir o Ficheiro Anual de Comunicação de Inventários, para enviar à Autoridade Tributária.
.Os "Reports" Estatísticos de Operações e Posições com o Exterior ao Banco de Portugal
Funcionalidade disponível para quem utiliza o módulo Gestão desktop. Permite produzir o ﬁcheiro COPE para submeter no site
do Banco de Portugal.
.As Guias de Transporte, por WebService
Esta funcionalidade do módulo Documentos Eletrónicos desktop permite o envio de forma totalmente automática de documentos de faturação e dossiers internos, no momento em que são certiﬁcados.
LIGAR:
.À Seamless, para Fazer Pagamentos com Telemóvel
Com a parceria entre a PHC e a Seamless - e através do módulo PHC CS POS desktop - vai surpreender os clientes da sua loja
com a possibilidade de efetuarem pagamentos diretamente através de uma aplicação no smartphone.
.Ao Dropbox, para Anexar Ficheiros
Com esta ligação vai alojar ﬁcheiros de forma cómoda, rápida, segura e económica, evitando sobrecarregar as bases de dados.
Está disponível para importação e/ou exportação de ﬁcheiros entre sede e lojas no módulo POS desktop e para gerir anexos do
módulo Documentos desktop.
.Ao MailChimp, para Enviar Campanhas
Esta funcionalidade encontra-se disponível com o módulo CRM desktop e permite enviar campanhas através da ferramenta
"email provider" MailChimp, que monitoriza os seus envios e evita que os seus emails vão para "spam".
.À Ignios, para Importar Relatórios e Ficheiros XML
Esta opção permite a importação de bases de dados de contactos ou de relatórios de créditos, através da interação com a
empresa Ignios (nota: os contactos e os dados no ﬁcheiro XML não são da responsabilidade da PHC). Com esta parceria e uma
subscrição PHC On vai ainda receber informação atualizada sobre alteração de situações de risco ou oportunidades sobre os
seus clientes, fornecedores e contactos.
.Ao Calendário PHC
Em qualquer altura pode atualizar, de forma automática, as Datas do Calendário PHC, via WebService.
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.Aos SMS com Código de Documento de Transporte
Esta funcionalidade encontra-se disponível se possuir a gama Enterprise e os módulos Gestão desktop e SMS desktop, e permite
enviar (ou gravar em "standby") um SMS para o telemóvel do motorista com o código de identiﬁcação do documento de transporte.
CRIAR:
.Promoções com Novas Possibilidades
No ecrã 'Promoções' há duas opções exclusivas. A primeira, 'todos os artigos', permite aplicar a promoção a todos os artigos,
enquanto a segunda, 'tipo de artigo', possibilita associar os dados da promoção apenas aos artigos de determinado tipo. Além
disso, com a Gestão de Prioridades, é muito fácil deﬁnir sequências de prioridades para promoções simultâneas.
.Fixações de Preços por Quantidade
Deﬁna uma tabela por escalões de quantidades, em que é possível atribuir preços ﬁxos em função das quantidades adquiridas
pelo cliente.
.Acessos à Conﬁguração dos Parâmetros
Com esta ferramenta, nas gamas Advanced e Enterprise, pode deﬁnir acessos à tabela de parâmetros, bem como deﬁnir acessos
por parâmetro.
.Propriedade «Expressão XBase» na gama Advanced
Nesta gama do PHC CS pode criar vários tipos de objetos com código XBase. Ou seja, ter PHC On ativo permite-lhe adaptar e
personalizar o seu software a um nível avançado.
(nota: na gama superior, Enterprise, a propriedade XBase está sempre disponível).
EXECUTAR:
.A Interface de Programação de Aplicações
Esta funcionalidade, disponível nas gamas Advanced e Enterprise do PHC CS Web, permite invocar e executar código de um
registo de "script" do utilizador.
.Os Diários de Trabalho de Forma Automatizada
A plataforma PHC CS Manufactor, especiﬁcamente na gama Executive, disponibiliza-lhe parâmetros para facilitar o processamento de diários de trabalho. Por exemplo, pode guardar os dados do diário de trabalho como não processados, acelerando
assim a sua gravação e possibilitando o seu agendamento posterior. Além disso, ao criar um novo diário de trabalho o software
fecha o anterior por si, permitindo a sua alteração apenas se o indicar especiﬁcamente.
.O Preenchimento os Artigos Não Inventariados com Stock a Zero
Quando esta opção está ativa o software PHC CS Desktop introduz automaticamente linhas no inventário que ainda não
existem. Para esses artigos, o stock é preenchido com o valor 0 (zero). Desta forma pode colocar um valor no stock dos artigos
existentes nos armazéns e que ainda não foram introduzidos.
.Alterações de Registos a partir do Multiplicador de Registos
Esta funcionalidade permite que as alterações feitas a um registo sejam repercutidas para a série desse mesmo registo em
determinados ecrãs e campos.
VISUALIZAR:
.As Análises Avançadas em Formato Tag Cloud
Se tem uma subscrição PHC On ativa vai poder visualizar as suas análises avançadas em Tag Cloud, um formato extremamente
apelativo e intuitivo.
.As Horas na Agenda de Marcações
Com a opção de ativação e inativação da visualização de horas, pode escolher a informação que quer ver sobre as horas e as
respetivas marcações na agenda.
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.A Agenda em Vários Modos
Esta opção permite visualizar os dados nos modos 'Diário', 'Semana de trabalho', 'Mensal' e 'Semana completa', a escolha é
inteiramente sua.
.O Monitor de Promoções e Descontos
Este Monitor concentra num só ecrã todas as promoções, descontos e tabelas de preços, quer atribuídas pela sua empresa aos
clientes, quer atribuídas a si pelos seus fornecedores.
.Tarefas com Precedências
No módulo Equipa desktop pode criar tarefas com precedências, possibilitando assim um melhor planeamento e interligação.
Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise.
UTILIZAR GRATUITAMENTE:
.O Módulo Factoring desktop, se tiver o Gestão desktop
Pode ter controlo total sobre todos os contratos de Factoring numa só aplicação.
.O Módulo InterOp desktop, se tiver o Contabilidade desktop
O InterOp desktop permite aumentar a produtividade ao nível ﬁnanceiro, através da automatização de processos para várias
empresas em simultâneo.
.O Módulo Dashboard desktop, se tiver a gama Advanced ou a Enterprise
Com as duas gamas mais completas do PHC CS vai receber de forma gratuita o módulo que lhe dá toda a informação para gerir
as várias áreas da empresa e tomar decisões mais rápidas.
.O Módulo Portal web, se tiver a Plataforma PHC CS Web
O módulo que lhe permite criar um site público interativo, atraente e facilmente atualizável mesmo que não saiba HTML.
.8 Módulos Diferentes, se tiver a Plataforma PHC CS Manufactor
Os módulos PHC CS Manufactor para as áreas de Orçamentos, Multilíngua, Recursos, Conﬁgurador, Packing, Tarefas, Qualidade
e Dashboard ser-lhe-ão oferecidos com o PHC On.
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