
SOFTWARE DE
GESTÃO ONLINE
CATÁLOGO



 ( Vendas, orçamentos, encomendas, compras e stocks

 ( Contabilidade e contas correntes

 ( Gestão comercial

 ( Gestão de ativos

 ( Recursos humanos

 ( Conciliação bancária

 ( Arquivo digital e Client Connect
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DUPLAMENTE CERTIFICADO
 ( Faturação com certificado nº 326 da AT e a contabilidade 

com o Selo de Validação da Autoridade Tributária SVAT.

MULTIPLATAFORMA
 ( Solução sempre disponível que se adapta automaticamente 

ao PC, Tablet e Smartphone. Sem precisar de instalar 

aplicações.

SEMPRE ATUALIZADO
 ( A nossa equipa atualiza o sistema por si, logo é sem 

problemas ou preocupações.

MÁXIMA SEGURANÇA
 ( Alojamento no maior e mais seguro datacenter de Portugal, 

com replicação permanente de dados e backups diários.

“A SOLUÇÃO NA CLOUD 
PARA O SUCESSO DA SUA 

EMPRESA“
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CENTRALGESTCLOUD.COM

 ( Contabilidade

 ( Gestão de Ativos

 ( Recursos Humanos

 ( Contas Correntes

 ( Conciliação Bancária

 ( Banking Automation

 ( My Accounting

 ( Gestão de Tarefas e Obrigações

GESTÃO 
ADMNISTRATIVA

 ( Arquivo Digital

 ( Client Connect

ARQUIVO 
DIGITAL

 ( Vendas

 ( Compras

 ( Stocks

 ( Recebimentos

 ( Pagamentos

GESTÃO 
COMERCIAL

Assista ao vídeo para ficar a conhecer melhor o programa:

COMEÇAR COM O 
CENTRALGEST CLOUD



O CentralGest Cloud ajuda-o a lançar automaticamente os 
documentos de compras e vendas, permite conferir as contas 
correntes e conciliar os bancos.

O único programa online de contabilidade preparado para 
os dispositivos móveis.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 (  Lançamentos pré-definidos

 (  Contabilidade assistida

 (  Lançamentos em série das compras do efatura

 (  Conciliação da contabilidade com o efatura

 (  Consultas rápidas de documentos a partir de consultas

 (  Envio online das declarações fiscais

CONTABILIDADE 
ONLINE
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 (  Download de documentos fiscais

 (  Pesquisas rápidas com autocomplete

 (  Drill down para consultas eficientes

 (  Integração com os restantes módulos cloud

 (  Conciliação bancária

 (  Contas correntes

A QUEM SE DESTINA

O programa de contabilidade na cloud destina-se aos escritórios 
de contabilidade e aos departamentos administrativos de 
micro e pequenas empresas.
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CENTRALGESTCLOUD.COM

O software de gestão de ativos online do CentralGest Cloud 
é a solução mais completa desenvolvida em web que gere, 
regista e deprecia os bens do ativo da empresa na ótica 
contabilística e fiscal.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Registo automático dos bens a partir da contabilidade

 (  Conferência automática do ativo com a contabilidade

 (  Imprime todos os mapas oficiais de amortizações e 
depreciações

 (  Depreciações e amortizações na ótica contabilística 
e fiscal

 (  Planning de depreciações futuras

 (  Abates e vendas de bens em série

 (  Criação automática do dossier fiscal na área de ativos

 (  Histórico da atividade por bem

VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 (  Software de gestão de ativos online preparado para os 
dispositivos móveis

GESTÃO DE ATIVOS
ONLINE

 (  Integração total com o módulo de contabilidade

 (  Conferência, deteção e correções em caso de falha 
humana

 (  Solução de gestão de ativos mais completa disponível 
em browser

 (  Cumprimento das exigências legais e fiscais

A QUEM SE DESTINA

O programa de gestão de ativos online foi desenvolvido para 
os gabinetes de contabilidade, contabilistas, departamentos 
administrativos das empresas e para todas aquelas entidades 
que pretendam registar e depreciar os ativos de um modo 
mais ágil e automatizado.



O software de recursos humanos online do CentralGest Cloud 
é uma solução avançada de processamento salarial, que 
permite enviar por webservice as declarações para Autoridade 
Tributária e Aduaneira e para a Segurança Social.

Com o programa de recursos humanos online do CentralGest 
Cloud pode facilmente executar tarefas multiempresa para 
aumentar produtividade da sua empresa ou do escritório de 
contabilidade.

Além disso, a software de RH está preparado para funcionar 
em simultâneo no smartphone, tablet ou no computador.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 (  Importação de fichas de colaboradores por excel

 (  Marcação de faltas, férias e abonos em calendário

 (  Processamento salarial completo e atualizado

 (  Processamento de salários multiempresa

 (  Criação multiempresa da declaração DMR AT e DMR SS (SS)

 (  Envio multiempresa por Webservice da DMR AT e DMR 
SS (DRI)

 (  Criação multiempresa do ficheiro para a seguradora

 (  Gera os ficheiros para o pagamento de vencimentos

 (  Integração multiempresa de salários para a contabilidade

VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 (  Software de recursos humanos online completo e sempre 
atualizado

 (  Gera e envia obrigações legais por Webservice

 (  Implementa inúmeras funcionalidades multiempresa

 (  Integração total com o módulo de contabilidade

 (  Conferência, deteção e correções em caso de falha 
humana

 (  Suporte para dispositivos móveis

 (  Cumprimento das exigências legais e fiscais

RECURSOS HUMANOS 
ONLINE
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A QUEM SE DESTINA

O programa de recursos humanos online foi desenvolvido 
com o objetivo de agilizar, automatizar e gerir as tarefas 
relacionadas com o processamento de salários, efetuado 
pelo departamento de recursos humanos nas empresas e nos 
gabinetes de contabilidade.
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CENTRALGESTCLOUD.COM

O software de conciliação bancária online do CentralGest 
Cloud é intuitivo, rápido e está preparado para o computador 
e dispositivos móveis. Além disso, permite importar os extratos 
bancários e conciliar automaticamente.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Rapidez na criação de novas conciliações bancárias

 (  Conciliação manual global com um clique

 (  Conciliação automática após importação do ficheiro 
csv ou excel

 (  Templates de importação predefinidos para os maiores 
bancos

 (  Acesso rápido aos documentos contabilísticos

 (  Pesquisa de documentos por valor

 (  Pesquisa no extrato do banco com o rato e teclado

 (  Mostra o mapa de pendentes no banco e na contabilidade

 (  Permite lançar na contabilidade os movimentos efetuados 
no banco

VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 (  Conciliação bancária intuitiva e rápida

 (  Modo de conciliação manual e automática

 (  Criação de registos contabilísticos a partir da conciliação

 (  Permite visualizar rapidamente os documentos da 
contabilidade

 (  Possibilita a impressão de listagens de conferência

A QUEM SE DESTINA

O programa online de conciliação bancária destina-se a 
todos aqueles que pretendem de um modo simples e rápido 
conciliar os movimentos bancários com a contabilidade.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
ONLINE



O CentralGest Cloud permite fazer lançamentos contabilísticos 
de pagamentos e recebimentos identificando ao utilizador 
os documentos pendentes de cobrança.

A solução online de gestão de contas correntes mostra 
os movimentos em aberto e idade de saldos de clientes 
e fornecedores, estando integrada com a faturação e 
contabilidade.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Lançamentos contabilísticos com imputação das contas 
correntes

 ( Lançamento das compras do eFatura com imputação 
a contas correntes

 ( Utilização de lançamentos pré-definidos com imputação 
a contas correntes

 ( Obtenção de grelhas de informação com os movimentos 
pendentes e consulta imediata do documento contabilístico

CONTAS CORRENTES
ONLINE
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 ( Impressão de mapas de idade de saldos de clientes e 
fornecedores

 ( Emissão de recibos a clientes

 ( Emissão de notas de pagamentos a fornecedores

 ( Pesquisas rápidas com autocomplete nos campos de 
pesquisa

 ( Drill down para consultas eficientes

 ( Integração com o software de faturação e de contabilidade

A QUEM SE DESTINA

O programa online de gestão de contas correntes destina-se 
a todos os que necessitam de gerir de um modo eficiente os 
movimentos a receber de clientes e pagar a fornecedores, e 
ao mesmo tempo ter uma solução que permita emitir toda a 
documentação na área de cobranças.
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CENTRALGESTCLOUD.COM

O CentralGest Cloud ajuda-o a faturar e a comunicar em 
tempo real os documentos comercias para a AT e clientes.

Sempre disponível para faturar e desenvolvido para responder 
às diferentes dimensões dos dispositivos móveis.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Dashboards com a evolução de vendas, clientes e artigos

 (  Emissão de faturação certificada pela AT

 (  Emissão do Código QR nas faturas

 (  Comunicação da faturação por webservice à AT

 (  Criação e preenchimento automático da ficha de cliente 
a partir do número de identificação fiscal

 (  Comunicação à AT dos documentos de transporte

 (  Envio por email de qualquer documento comercial

 (  Criação do SAF-T PT completo

 (  Emissão e envio de recibos a clientes

 (  Visualização dos movimentos pendentes a receber de 
clientes

 (  Integração com stocks, financeira e contabilidade

FATURAÇÃO 
ONLINE

A QUEM SE DESTINA

O CentralGest Cloud é um programa de faturação online 
disponível para todos os empresários que necessitam de uma 
solução de faturação online integrada com a área financeira 
e contabilidade.



O CentralGest Cloud permite o registo eficaz de compras 
com a entrada ou não em stocks e a emissão das notas de 
pagamento a enviar aos fornecedores.

Solução online de compras sempre acessível e ajustada aos 
dispositivos móveis.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Disponibilize ao seu cliente um novo serviço de aluguer 
de software (cloud privada)

 (  Emissão de documentos de compras

 (  Criação e preenchimento automático da ficha de 
fornecedor a partir do NIF

 (  Envio por email de qualquer documento comercial de 
compras

COMPRAS
ONLINE
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 (  Emissão e envio das notas de pagamento aos fornecedores

 (  Visualização dos movimentos pendentes a pagar a 
fornecedores

 (  Integração com stocks, financeira e contabilidade

A QUEM SE DESTINA

O CentralGest Cloud é um programa online de compras 
destinado à micro e pequenas empresas que necessitam de 
uma solução online de compras integrada com área financeira 
e contabilidade.
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O CentralGest Cloud ajuda-o na gestão de stocks da sua 
empresa de um modo simples e eficaz.

Aceda à solução online de gestão de stocks sempre disponível 
e adaptada aos dispositivos móveis.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Documento de ajustamento de stocks

 (  Visualização em tempo real das quantidades em stock

 (  Integração com vendas, compras e contabilidade

A QUEM SE DESTINA

O CentralGest Cloud é um programa online de gestão de stocks 
feito a pensar nos pequenos empresários que necessitam de 
uma solução simples e integrada contabilidade.

GESTÃO DE STOCKS
ONLINE



A solução de Arquivo Digital do CentralGest Cloud assenta 
em processos de inteligência artificial que asseguram a 
digitalização eficiente do fluxo documental da empresa.

A utilização de um Arquivo Digital inteligente permite reduzir 
significativamente custos de gestão, acesso, manutenção e 
deteção de espaço físico do arquivo. Além, de automatizar os 
processos administrativos com a incorporação de inteligência 
artificial na leitura e conferência de documentos digitais.

Com o Arquivo Digital o empresário passa a dispor de um sistema 
totalmente livre de papel que comunica automaticamente 
com o contabilista. Além disso, sempre que precisar pode 
consultar os documentos no seu smartphone, tablet ou PC.

Para o contabilista o Arquivo Digital permite agilizar a execução 
das tarefas contabilísticas, pois o software automatiza, lança, 
confere, numera, arquiva e assegura rapidez na consulta de 
documentos digitais.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Leitura de documentos digitais por OCR

 (  Gestão de documentos digitalizados

 (  Associação automática dos documentos digitais às 
compras do eFatura

 (  Registos contabilísticos a partir dos documentos 
digitalizados

 (  Possibilidade visualizar os documentos digitais num 
segundo monitor

 (  Modelo de aprendizagem que associa predefinidos a 
documentos digitais

 (  Numeração automatizada do arquivo digital

 (  Dossier do arquivo digital com a possibilidade de 
exportação

 (  Consulta de documentos digitais a partir de extratos e 
outras ferramentas

 (  Aplicativo que anexa documentos digitalizados no cliente 
para envio ao contabilista

 (  Receção automatizada de documentos e reenvio do 
arquivo digital tratado ao cliente

 (  Integração com a solução Client Conect para a partilha 
de documentos

ARQUIVO DIGITAL
ONLINE
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VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 ( Arquivo digital automático

 (  Automatiza os registos contabilísticos

 (  Elimina as tarefas administrativas em papel

 (  Elimina os custos com a manutenção do arquivo físico

 (  Confere em modo automático a contabilidade com o 
eFatura

 (  Maior qualidade na comunicação com o cliente

 (  Reduz o risco de perda do arquivo

 (  Garante o cumprimento da legislação em matéria de 
arquivo digital

 (  Amiga do ambiente

 (  Rapidez de comunicação entre o empresário e contabilista

A QUEM SE DESTINA

O software de Arquivo Digital inteligente do CentralGest 
Cloud, destina-se a empresários e contabilistas de micro e 
pequenas empresas, que pretendam eliminar o papel do seu 
processo administrativo.
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Agora é mais fácil e rápido enviar os documentos digitais 
para o seu contabilista.

Com a solução de Client Connect pode partilhar os seus 
documentos de forma mais cómoda e rápida, e além disso, 
ainda pode consultar os documentos diretamente no seu 
smartphone, tablet e computador, acedendo aos seus 
documentos contabilísticos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Este software é nativo do CentralGest e está acessível via 
internet.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Envio dos documentos digitais para a contabilidade

 (  Suporta documentos no formato de PDF, PNG, JPG e JPEG

 (  Suporta um tamanho até de 3 MB por documento

 (  Permite saber se a contabilidade já processou os seus 
documentos

 (  Consulte extratos de contas com os documentos digitais 
sempre visíveis

 (  Efetue diferentes tipos de pesquisa sobre os documentos 
digitais existentes

CLIENT CONNECT
ONLINE

VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 (  Reduz o número de deslocações ao escritório de contabilidade

 (  Maior comodidade e rapidez no envio de documentos 
para o contabilista

 (  Acesso aos documentos em qualquer momento e lugar

 (  Disponibiliza os documentos no smartphone, tablet e 
computador

 (  Melhor comunicação com o seu contabilista

A QUEM SE DESTINA

O software Client Connect é destinado aos empresários que 
pretendem evoluir para a era do arquivo digital e melhorar a 
eficiência de comunicação com o serviço de contabilidade.



O Software de Gestão de Tarefas e Obrigações Online 
garante mais eficiência no controlo da execução de tarefas, 
obrigações e pagamentos, beneficiando do ambiente online 
que o CentralGest Cloud proporciona.

Esta aplicação garante a gestão completa das tarefas e 
obrigações legais e fiscais da empresa ou do gabinete de 
contabilidade, assim como o acompanhamento de outras 
tarefas repetitivas, nomeadamente, tarefas administrativas, 
envio de declarações fiscais, inquéritos, pagamentos ou 
outras operações.

Aplicação de gestão de tarefas e obrigações está preparada 
para diferentes dispositivos como o computador, tablet e 
smartphone.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Análise de tarefas por mês e ano

 (  Identificação automática de tarefas executadas

 (  Gestão de tarefas por empresa e multiempresa

 (  Gestão de tarefas para entidades externas

 (  Liberdade de criação de tarefas específicas por empresa 
ou grupos

 (  Definição de responsáveis por tarefa

 (  Atribuição rápida de tarefas multiempresa

 (  Filtros cumulativos por tipo de imposto, contabilidade, 
responsável e tarefa

 (  Visualização dos estados de execução com cores intuitivas

 (  Alerta de tarefas não concluídas e com prazo a terminar

GESTÃO DE TAREFAS
ONLINE
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 (  Mostra informações automáticas sobre a execução de 
cada tarefa

 (  Permite associar de observações na execução da tarefa

VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 ( Aplicação online sempre disponível

 (  Solução responsiva que funciona no computador e 
dispositivos móveis

 (  Gestão das entidades internas e externas

 (  Solução integrada no software de gestão

 (  Análise completa dos estados de execução das tarefas

 (  Execução em tempo real e automatizada de algumas 
tarefas

 (  Análise das tarefas da empresa e multiempresa

 (  Solução rápida, intuitiva e dinâmica

 (  Melhor controlo e planeamento das tarefas a executar

 (  Análise simples e global sobre o estado de cumprimento 
de obrigações

 (  Maior eficiência do trabalho em equipa

A QUEM SE DESTINA

O software de Gestão de Tarefas e Obrigações Online visa 
apoiar todas as empresas e escritórios de contabilidade que 
pretendam ser mais eficientes no controlo das tarefas, tais 
como, as obrigações legais e fiscais.
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A solução inovadora Banking Automation, disponibiliza o 
acesso no software CentralGest Cloud, a todos os movimentos 
bancários em tempo real, enquanto agiliza os lançamentos 
contabilísticos e efetua automaticamente a conciliação 
bancária.

Esta solução é parte integrante da contabilidade, contas 
correntes e conciliação bancária, permitindo acelerar até 
90% as tarefas administrativas relacionadas

O software Banking Automation Online é uma solução 
desenvolvida a pensar em empresas ou grupos empresariais 
com muitos movimentos bancários, assim como, nos gabinetes 
de contabilidade.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 (  Integração em tempo real com os bancos do sistema 
SEPA (3400 bancos)

 (  Inteligência artificial incorporada para acelerar o registo 
contabilístico

 (  Lançamentos em série de recebimentos e pagamentos 
a partir do extrato bancário

 (  Imputação automática de contas correntes com base 
no movimento bancário

 (  Deteção automática de movimentos duplicados ou já 
contabilizados

 (  Associação automática dos movimentos bancários ao 
arquivo digital eletrónico

 (  Lançamento automático de valores pendentes existentes 
no extrato bancário

 (  Associa lançamentos pré-definidos às descrições dos 
movimentos bancários

 (  Permite ignorar e deixar de ignorar linhas de movimentos 
bancários

 (  Classifica, arquiva, numera o documento contabilístico 
automaticamente

 (  Cria a conciliação bancária e concilia os movimentos 
bancários automaticamente

 (  Permite lançar vários movimentos bancários num só 
documento contabilístico

 (  Possibilidade de ligação em tempo real aos bancos ou 
por importação de ficheiro

VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 (  Integração segura com a tecnologia de Open Banking

 (  Ligação em tempo real à totalidade dos bancos do 
sistema SEPA

 (  Registo automático dos movimentos bancários na 
contabilidade e contas correntes

BANKING AUTOMATION
ONLINE

 (  Ligação dos movimentos bancários e o arquivo digital

 (  Contabilização em série dos movimentos bancários

 (  Processo 100% automático na criação e execução de 
conciliações bancárias

A QUEM SE DESTINA

A solução Banking Automation Online é destinada para todas 
as empresas e escritórios de contabilidade que pretendam 
exponenciar a eficiência das tarefas administrativas, relacionadas 
com o registo e conferência dos movimentos bancários.



O My Accounting garante ao cliente do escritório de 
contabilidade uma área de consulta em tempo real da 
informação contabilista, salarial e fiscal.

Com base na informação processada no software do contabilista 
e utilizando a cloud privada do gabinete de contabilidade, fica 
assegurada a comunicação eletrónica bidirecional com cada 
cliente, recolhendo e enviando a informação fundamental, 
que permite aumentar a produtividade e a qualidade do 
serviço de contabilidade.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

 ( Permite a partilha de documentos fiscais, contabilísticos 
e salariais;

 (  Possibilita a partilha as demonstrações financeiras com 
os clientes;

 (  Permite visualizar balancetes, extratos e movimentos 
em aberto;

 (  Garante a consulta da idade de saldos de clientes e 
fornecedores;

 (  Disponibiliza automaticamente os recibos de vencimento;

 (  Permite a consulta dos mapas de férias, faltas, para 
sindicatos e seguradoras;

 (  Permite que o cliente insira as férias, faltas e abonos para 
o processamento salarial;

 (  Envia aos clientes a respetivas faturas, extrato e os valores 
pendentes ao contabilista;

 (  Assegura a partilha de ficheiros entre o cliente e o gabinete 
de contabilidade.

MY ACCOUNTING
ONLINE
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VANTAGENS DA SOLUÇÃO

 (  Redução da carga administrativa e automatização;

 (  Comunicação bidirecional e eletrónica com cada cliente;

 (  Garante que cada cliente saiba em tempo real a sua 
situação contabilística;

 (  Maior rapidez e eficácia na partilha da informação 
contabilística, fiscal e salarial;

 (  Recolha e receção automática dos dados para o 
processamento salarial;

 (  Maior facilidade de partilha de documentos com cada 
cliente;

 (  Solução online otimizada para computador, smartphone 
e tablet;

 (  Solução segura que funciona na cloud privada do escritório 
de contabilidade.

A QUEM SE DESTINA

Esta solução está vocacionada para os escritórios de 
contabilidade e empresários que pretendam disponibilizar 
este serviço inovador aos seus clientes. Além disso, a própria 
empresa de contabilidade passa a usufruir das vantagens de 
possuir uma solução de gestão online acessível em qualquer local.



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


