
ERP Sistema Integrado de Gestão Comercial e Financeira



O Cinple Gest é um software de gestão com arquitetura modular, que cobre os principais processos das

empresas de média e pequena dimensão, e que se distingue pela transmissão e partilha de dados entre

as diferentes áreas operacionais, pelo que se trata de um sistema que mantem a integridade vertical da

informação.

Programa certificado 372 AT

O sistema procura contemplar
a empresa como um todo,
cada módulo correspondendo
a uma área específica:

• Controlo de Faturação

• Controlo de Stocks e Guias de Transporte

• Controlo de Obras e Produção

• Controlo de Contas Correntes

• Controlo de Letras Comerciais

• Controlo de Bancos e Tesouraria

• Contabilidade Geral e Analítica



Controlo de Gestão

Contas Correntes

Clientes

Fornecedores

Tesouraria

Bancos

Extratos bancários

Facturas de stock  -
venda

Facturas de stock -
compra;
Facturas de serviços

•Mapas de Faturação
•Estatísticas;
•Mapas de stocks.

Internet Páginas 
dos bancos

Conciliação 
automática

Recebimentos

Geração 
automática de 
movimentos
bancários.

Contabilidade

•Balancetes geral e analitica;
•Balanço e DR
•Mapas especiais de Gestão

Stocks; Guias de 
Transporte

•Mapas de contas correntes;
•Balancetes;
•Idade de saldos.



 Facilidade extrema de parametrização e rápida implementação; aplicação instala-se com 
parametrização base que permite funcionamento imediato à maioria das empresas;

 Aplicação intuitiva e de procedimentos muito simples;

 Aberta a aplicações externas (integração com programas de  faturação  de segmentos 
específicos de negócio, que encaixam nos módulos a montante do CinpleGest);

 Importa os extratos bancários das páginas da net dos bancos, em qualquer formato, 
dispondo de uma metodologia própria que gera o movimento contabilístico a partir daí 
(conciliação bancária automática) , e melhorando acentuadamente a qualidade da 
informação em tempo útil.
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