
Sistema de Gestão Previsional



O Cinple Prev tem como objetivo principal o de permitir avaliar a rentabilidade de

quaisquer projetos de empresas ou negócios nos mais diversos ramos de

atividade, recorrendo para isso a um interface atrativo e de fácil compreensão

para o utilizador.

Através da utilização de algoritmos simples a aplicação fornece previsões das

suas vendas, compras, movimentação de stocks, serviços, salários, investimentos

e financiamentos, de que necessita para um ótimo funcionamento do seu

negócio.
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O Cinple Prev permite em qualquer altura refazer, acrescentar ou mesmo anular operações e
recalcular os nossos resultados.



Introdução de dados para simulação de resultados previsionais: 

Operações

Vendas Compras Salários Serviços Investimentos Financiamentos Saldos Iniciais
Operações 

Diversas

A fase de parametrização do Cinple Prev consiste na introdução das informações necessárias a cada um dos aspectos do seu
projecto. Essas informações são alteráveis de acordo com os resultados pretendidos obtidos da simulação.

Para empresas que já tem a sua atividade iniciada existe um módulo de carregamento de saldos iniciais, por forma a que o
novo projecto seja analisado em cima da empresa já existente.
O software disponibiliza ainda de um algoritmo, “Operações Diversas”, para situações pontuais não contempladas nos
algoritmos anteriores (exemplo: entrada de suprimentos)



Introdução de dados

Para cada um dos algoritmos deverão ser introduzidas as seguintes

informações:

• Parametrização:

Contas a serem utilizadas (SNC pré-definido e alterável), taxas de

IVA aplicáveis;

• Previsões:

Deverá introduzir previsões de 3 a 10 anos;

• Exploração:

Aqui deverá prever os seus valores no tempo, com possibilidade

de aplica regras de sazonalidade ;

• Tesouraria

Previsão dos recebimentos e pagamentos das operações do seu

projecto, com regras flexíveis.



O Cinple Prev gera os movimentos contabilísticos correspondentes, o que permite criar mapas que nos

darão ao pormenor os resultados do nosso projecto:

• Extratos de conta

• Balancetes razão e analíticos

• Mapas de tesouraria

• Balanço anuais e comparativos

• Demonstrações de resultados anuais e comparativas

• Balanços operacionais

• Demonstrações operacionais anuais e mensais

Outputs que vão para alem dos tradicionais VAL e TIR.

Análise atualizada como se o seu negócio já estivesse em operação.
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