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O Pack Contabilidade é uma promoção exclusiva para 
Portugal Continental, Madeira e Açores, destinada a pequenas 
empresas de contabilidade, que garante a um preço único o 
total acesso às operações contabilísticas.

Nesta solução promocional, incluimos todas as 
funcionalidades para realizar o processamento automático 
das declarações fiscais e legais obrigatórias, cumprindo todas 
as exigências de reporting às Finanças, Segurança Social, 
ACT, INE, Sindicatos, Seguradoras, etc. 
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PACK CONTABILIDADE

A solução de contabilidade comunica integralmente com 
as restantes aplicações do ERP, e vice-versa. Os módulos com 
maior correspondência na contabilidade são os seguintes:

 ( Contabilidade

 ( Conciliação Bancária

 ( Recursos Humanos

 ( Imobilizado

 ( Faturação
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CENTRALGEST.COM

BLOCO 
20 EMPRESAS

650€ 
+ IVA

O PACK CONTABILIDADE
GARANTE AINDA:

 ( Aumentar o número de empresas a 
qualquer momento, bastando adquirir 
adicionalmente blocos de 10 empresas

 ( Incrementar o número de postos sempre 
que necessário



CONTABILIDADE ORGANIZADA

 ( Permite aumentar a eficiência na introdução dos 
lançamentos contabilísticos e cumprir com segurança 
as obrigações legais e fiscais.

 ( Programa intuitivo que responde às necessidades 
dos gabinetes de contabilidade e à realidade dos 
departamentos de contabilidade das PME´s e grupos 
empresariais.

 ( Lançamentos rápidos, manuais e pré-definidos

 ( Repartição dos gastos e rendimentos por centros de custo

 ( Criação de todos os ficheiros o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado

 ( Impressão de mapas de controlo de gestão

 ( Análise financeira

 ( Criação dos ficheiros das declarações fiscais de Impostos 
sobre o Rendimento

 ( Cálculo dos pagamentos antecipados de imposto (PEC)

 ( Impressão de demonstrações financeiras, e restantes 
mapas do órgão de gestão

 ( Fecho de contas, e muito mais

 ( Intervenção nas ações Corretivas (avarias) e Correntes 
(diárias)

PRINCIPAIS 
FUNCIONALIDADES
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CONTABILIDADE ANALÍTICA

 ( Replicação dos lançamentos dos centros de custo a 
partir de contas da contabilidade geral

 ( Criação automática da estrutura e designação das 
contas analíticas, por reflexão da geral

 ( Repartição dos centros de custo por percentagem e 
valor, de modo, manual ou automática

 ( Possibilidade de repartição por tabelas de centros de custo

 ( Verificação da consistência entre contas da contabilidade 
geral e analítica

 ( Análise e deteção de erros na estrutura da analítica

 ( Possibilidade de utilização simultânea de diferentes regras 
de criação da analítica

 ( Ferramenta de verificação das regras (máscaras) da 
contabilidade analítica

 ( Análise gráfica dinâmica dos centros de custo

 ( Consulta das listagens utilizadas igualmente para contas 
gerais

 ( Conceito de desativação do centro de custo, e acesso 
ao histórico

 ( Possibilidade de anexar ficheiros e comentários na ficha 
do centro de custo

 ( Criação automática do centro de custo, destacando, a 
zona, departamento, utilizador, armazém, entre outros
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 ( Esta solução é vital na produtividade dos departamentos 
financeiros e de contabilidade, dado que permite 
rapidamente a conferência de todas as contas bancárias 
da empresa.

 ( Integração com o Software de Contabilidade

 ( Conciliação automática com a importação de Extrato 
Bancário

 ( Visualização dos movimentos existentes na contabilidade

 ( Adição de movimentos pendentes no banco que não 
chegaram à contabilidade

 ( Identificação de valores parciais que correspondem a 
um montante global, e vice-versa

 ( Facilidade na pesquisa de valores a conciliar

 ( Possibilidade de conciliação em contas de tesouraria e 
terceiros

 ( Impressão de listagens otimizadas para a conferência 
bancária

 ( Facilidade de acesso aos valores não encontrados ou 
desconhecidos

 ( Impressão dos mapas da conciliação bancária

 ( Rapidez na realização das conciliações

 ( Importação de extratos em excel de qualquer instituição 
financeira

 ( Maior controlo dos movimentos realizados no banco e que 
ainda não foram lançados na contabilidade e vice-versa

 ( Rigor na validação de saldos

RECURSOS HUMANOS

 ( Permite executar todas as tarefas relativas à gestão de 
funcionários, salários e preenche as declarações legais 
e fiscais exigidas.

 ( Este módulo permite ainda obter mapas e estatísticas de 
gestão, com informação pormenorizada de funcionários, 
departamentos e centros de custo.

 ( Integra todas as informações necessárias nos restantes 
módulos do CentralGest ERP, sendo utilizada como 
software para Processamento de Salários e ainda como 
uma importante ferramenta para Gestão de Recursos 
Humanos.

 ( Integração na contabilidade geral e analítica

 ( Integração simples com repartições por centros de custo

 ( Gestão do cadastro dos funcionários e visualização do 
histórico

 ( Preenchimento do Relatório Único

 ( Criação da declaração Modelo 10 e Modelo 39

 ( Simulação de recibos

 ( Discriminação das origens e fórmulas utilizadas em cada 
cálculo

 ( Gestão de eventos e indisponibilidades dos funcionários

 ( Criação do ficheiro PS2 dos cartões de refeição para 
transferência bancária

 ( Análise estatística dos custos de Recursos Humanos

 ( Leitura de dados dos relógios de ponto

 ( Declaração para Segurança Social, e processamento 
para o FCT e FGCT

 ( Declaração Mensal de Remunerações (DMR)

 ( Mapa resumo para IRS, seguradoras, sindicatos, entre 
outros



IMOBILIZADO

 ( Permite gerir e automatizar todas as operações 
relacionadas com ativos imobilizados da sua empresa.

 ( Gestão do património novo e usado

 ( Integração na contabilidade geral e analítica

 ( Emissão de etiquetas para inventariação dos bens

 ( Processamento das depreciações/amortizações 
contabilísticas e fiscais em separado

 ( Processamento por centros de custo

 ( Revalorizações, reversões e imparidades

 ( Cálculo e simulação de processamentos

 ( Controlo total das vendas, sinistros e abates

 ( Análises das mais e menos valias contabilísticas e fiscais

 ( Visualização do histórico das operações realizadas em 
cada bem

 ( Mapas legais e fiscais

PRINCIPAIS 
FUNCIONALIDADES
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FATURAÇÃO

 ( Permite criar o fluxo documental apropriado especificidades 
comerciais, podendo ser independente do software 
CentralGest ERP.

 ( Integração do software de faturação com o ERP

 ( Criação de multidocumentos com possibilidade de 
parametrizações específicas

 ( Obtenção de documentos por transformação de outro 
ou de outros documentos

 ( Utilização de classificadores na criação de documentos, 
tais como: Processo, Departamento, Subdepartamento, 
entre outros

 ( Diversos painéis de informação com possibilidade de 
exportação para o Excel

 ( Software Certificado pela AT (Autoridade Tributária e 
Aduaneira)

 ( Comunicação dos documentos de faturação e transporte, 
via WebService e ficheiro SAF-T

 ( Maior rentabilidade nos fluxos comerciais da empresa

 ( Otimização das tarefas proporcionada pela possibilidade 
de transformação de documentos

 ( Rigor na introdução de informação no sistema, com 
possibilidade de instituir procedimentos de validação 
de controlo de acessos

 ( Visão clara da informação através de painéis personalizáveis 
pelo utilizador

 ( Cumprimento dos requisitos legais, como por exemplo, 
criação do Ficheiro SAF-T PT e comunicação à AT



CentralGest - Produção de Software, SA

Av. Cidade de Coimbra, 92/94
3050-374 Mealhada

T: 231 209 530

E: comercial@centralgest.com
W: www.centralgest.com

O software de gestão
da sua empresa
CENTRALGEST ERP · CENTRALGEST CLOUD · ANALISADOR SAFT


