ANALISADOR
SAFT
CATÁLOGO

ANALISADOR SAF-T PT

VISÃO
GERAL
A utilização dos sistemas informáticos pelas empresas
em Portugal, é realidade quase generalizada, e que agiliza
as tarefas dos serviços de inspecção da Autoridade Tributária
e Aduaneira (AT).

PRINCIPAIS VANTAGENS
(

Base de Dados Gratuita

(

Analisador Standard Gratuito

Com a obrigatoriedade da exportação do Ficheiro SAF-T PT
(Standard Audit File for Tax purposes), os programas informáticos
passaram a disponibilizar facilmente e num formato eletrónico,
todos registos da faturação e da contabilidade. Deste modo,
é importante que a informação introduzida fique isenta de
erros, avisos, omissões, e que as situações detetadas, não se
voltem a repetir, cumprindo sempre todos os requisitos legais
da estrutura do Ficheiro SAF-T PT.

(

Atualização Online Gratuita (dentro da mesma estrutura
do Ficheiro SAF-T PT)

(

Suporte Gratuito

(

Validador do Ficheiro SAF-T PT

(

Analisador do Ficheiro SAF-T PT

(

Abertura de ficheiros com dimensão “ilimitada”

O Analisador SAF-T possibilita a validação, localização
e indica com todo o pormenor os motivos da ocorrência de
erros e avisos visualizados na estrutura do Ficheiro SAF-T PT.
Além disso, o programa é uma solução desenvolvida para
gestão, permitindo análise através de listagens, tabelas,
cubos e gráficos dinâmicos.

(

Intuitivo e eficiente

(

Localização na grelha dos erros e avisos

(

Indicação dos motivos da inconsistência

(

Rapidez de processamento, dado que não utiliza a
memória na verificação e análise

(

Possibilita a customização das grelhas de dados

(

Otimizado para comparar os registos de documentos

(

Evidencia os débitos e créditos da faturação e da
contabilidade

(

Disponibiliza análises em listagem, tabelas, cubos e
gráficos

(

Faculta o editor para possíveis alterações de mapas
e listagens

(

Incorpora funcionalidades avançadas de pesquisa e
filtros

(

Exporta as análises para diferentes formatos

ANALISADOR
SAF-T PT
Aplicação está organizada para optimizar
as tarefas de análise e permite ao utilizador
navegar nas tabelas do SAFT, através de
acessos rápidos embutidos nas grelhas onde
se visualiza os dados.
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AS FUNCIONALIDADES MAIS
AVANÇADAS PARA SI
FATURAÇÃO

CONTABILIDADE/SVAT

Obtenha análises completas e detalhadas de vendas, do
transporte de mercadorias e documentos de conferência.
Imprima análises e relatórios com evolução da faturação e
mapas por taxas de IVA, por cliente ou produto.

Realize uma auditoria eficaz e completa sobre todos os
movimentos contabilísticos, acedendo a informação resumida e
detalhada em diários, balancetes, extratos e múltiplas análises
comparativas entre por contas, anos e períodos contabilísticos.

(

Analisa os documentos de faturação (fatura, fatura-recibo,
nota de crédito e nota de débito)

(

Audite a contabilidade desde o balancete até ao pormenor
de cada lançamento

(

Analisa os documentos de transporte (guias de transporte,
guias de remessa e outros)

(

Disponibiliza a informação contabilística dos diários,
documentos e lançamentos

(

Analisa os documentos de conferência (receção de
mercadorias, consultas de mesa e outros)

(

Obtenha os balancetes analíticos comparativos, extratos
de conta e outros documentos

(

Analisa os recibos emitidos

(

(

Dispõe de validações personalizáveis e de diferentes níveis
de agressividade

Obtenha as evoluções mensais e acumuladas por razão,
subtotal e contas de movimento

(

Responde às questões sobre a criação, alteração e
eliminação dos registos comerciais

Aproveite as análises pré-definidas em áreas do balanço,
gastos e rendimentos

(

Visualize e exporte as análises contabilísticas de vários anos

(
(

Agrega a evolução de vendas por clientes, artigos,
quantidades, preços, entre outros

(

Conheça os tipos de lançamentos mais utilizados na
contabilidade

(

Compara a informação comercial com o período homólogo

(

Crie e valide as demonstrações financeiras SVAT

(

Faça o diagnóstico às validações SVAT
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ANALISADOR SAF-T PT

AS FUNCIONALIDADES MAIS
AVANÇADAS PARA SI

03

E-FATURA/AT

AUDITORIA

Compare as compras registadas na sua empresa e com
aquelas que foram comunicadas pelos seus fornecedores à AT.
Além disso, importe e concilie automaticamente o conteúdo
do “efatura- consumidor” e “efatura-ajuda ao cumprimento”.

Registe facilmente todo o trabalho de auditoria e as respetivas
conclusões de auditoria os documentos contabilísticos e
comercias auditados. Efetue ainda análises automáticas sobre
a informação que consta em diferentes ficheiros SAF-T PT.

(

Analise todas as compras de bens e serviços comunicadas
pelos fornecedores

(

Saiba quem são os fornecedores da empresa por ano,
mês e dia

(

Confira se todas as compras comunicadas pelos fornecedores estão registadas na contabilidade

(

Analise rapidamente as divergências do efatura a justificar
no “Apoio ao Cumprimento”

(

Efetue o download das compras diretamente do portal
efatura

(

Download automático de documentos fiscais

(

Efetue o download das vendas diretamente do portal
efatura

(

Identifique automaticamente todos os saldos contranatura

(

Saiba quem trabalhou fora de horas, fins de semana e
feriado

(

Imprima e edite as conclusões de auditoria por área

(

Efetue análises comprativas imediatas e automáticas na
fatura e contabilidade

PARCERIA PARA AUDITORES/ROC

CENTRALGEST.COM

TEMOS BONS MOTIVOS PARA USAR
O ANALISADOR SAFT DA CENTRALGEST
O software Analisador SAF-T PT da CentralGest permite
visualizar, validar e analisar os dados do Ficheiro SAF-T PT,
criado a partir de qualquer programa.
Atualmente, muitas das maiores empresas de Portugal, já
utilizam o nosso Analisador SAF-T para validar rapidamente
grandes volumes de dados comerciais e contabilísticos, de
forma, detalhada e intuitiva.

RELEVÂNCIA
(

Versão gratuita até 25.000 registos

(

Análise rápida em grandes ficheiros SAFT

(

Análise aos ficheiros SAFT com versões: 1.03_01 e 1.04_01

(

Análise simultânea a diferentes ficheiros SAFT da empresa

(

Análises multiperíodo (anos e meses)

(

Análise total aos registos da faturação, contabilidade e
efatura

(

Validações SVAT e demonstrações financeiras SVAT

(

Cruzamento de dados entre a faturação vs contabilidade
vs efatura

(

Análise de documentos de transporte, conferência e recibos

(

Apresenta as informações em grelhas, cubos, gráficos e
listagens

(

Funcionalidades avançadas de pesquisa e filtragem

(

Análises dinâmicas (drag and drop) e filtros personalizáveis

(

Permite a edição das listagens

(

Imprime cópias dos documentos originais da faturação

(

Dispensa a memória do computador na análise dos dados

(

Inclui uma base de dados própria.

(

Abre de imediato os ficheiros SAFT assim que é guardada
a base de dados

(

Analisa simultaneamente as vendas, compras e a
contabilidade de um só ficheiro

(

Permite juntar vários ficheiros SAFT para uma análise
única e global

(

Disponibiliza por defeito múltiplas listagens de controlo e
análises estatísticas

(

Responde à necessidade de análise específica de cada
utilizador

BENEFÍCIOS
(

Versão gratuita para empresas de menor dimensão

(

Solução que responde à informação de grandes empresas

(

Software de apoio à auditoria financeira

(

Apoia as conferências dos departamentos comerciais e
de tecnologias de informação

(

Permite a conferência do IVA
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GESTÃO COMERCIAL

CORPORATE

PROFISSIONAL

a partir de 50.000 registos

a partir de 50.000 registos

Visualização de balancetes e extratos comparativos





Análise por rubrica contabilística





Importação manual do ficheiro de compras do efatura





Execução a 64 bits





Download de compras do efatura e conciliação





Download de documentos fiscais





Análises multiperíodo





Análises por tipologia de lançamentos





Download de dados dos Recibos Verdes e Rendas





Amostragem ao acaso e aleatória





Trabalho e conclusões de auditoria





Tarefas automáticas de auditoria





FUNCIONALIDADES
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QUER ADQUIRIR O ANALISADOR SAFT?
ATÉ 25.000 REGISTOS É GRÁTIS!
50.000
registos

100.000
registos

250.000
registos

Registos
ilimitados

Versão Corporate

75€

100€

200€

450€

Renovação anual licença 

25€

35€

65€

150€

Versão Profissional

115€

155€

310€

650€

Renovação anual licença 

40€

55€

110€

200€

 Valor pago anualmente para usufruir das funcionalidades da versão Corporate e/ou Profissional.
NOTA: A primeira ativação tem validade de um ano.
Aos valores indicados acresce iva à taxa normal.
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O software de gestão

da sua empresa
CENTRALGEST ERP · CENTRALGEST CLOUD · ANALISADOR SAFT

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

