
Software de gestão para 
pequenos negócios com 
grande dinamismo



Ajude o seu 
negócio a crescer!

Acelere o trabalho administrativo relacio-
nado com o ciclo comercial. Estas soluções 
simplificam todo o processo de vendas, 
desde a criação de cotações e propos-
tas, orçamentos e facturas, passando pela 
gestão de preços, processos de venda e 
gestão de vendedores, até à análise dos 
resultados.

Rapidez no trabalho administrativo

Facturar nunca foi tão fácil. Com apenas 
alguns cliques, emite facturas, notas de 
débito, guias de remessa e de transporte, 
regista as vendas e trata das devoluções.

Facturação rápida e simples

Qualquer operador, mesmo sem experiên-
cia, facilmente se adapta às operações 
de caixa. Um ambiente de trabalho muito 
simples e intuitivo conduz as operações 
de forma natural, garantindo o rigor dos 
dados. 

Gestão de caixa simples, mesmo 
para quem não tem experiência

Garanta o controlo dos valores a pagar e 
a receber. Usufrua ainda de automatismos 
como avisos de vencimento ou gestão de 
adiantamentos, que irão simplificar a ges-
tão das contas correntes dos seus clientes 
e fornecedores. 

Controlo sobre as contas correntes 
de clientes e fornecedores

Um assistente de apoio à encomen-
da ajuda na selecção de fornecedores e 
registo da encomenda. Obtém também 
uma gestão eficiente do inventário atra-
vés de ferramentas que lhe permitem 
gerir quantidades de reposição, entregas 
parciais, lotes e respectivas movimenta-
ções entre armazéns.

Facilidade de gestão de stock 
e inventário 

Tudo pronto para 
começar já a facturar

Com as soluções PRIMAVERA Starter   
anda ao seu ritmo. Não depende de ter-
ceiros para instalar, configurar e iniciar o 
sistema. Em poucos minutos o software 
fica pronto para facturar. 

Basta aceder ao portal da PRIMAVERA 
e efectuar a subscrição mais adequada 
à dimensão do seu negócio. A instala-
ção é simples e rápida e a utilização muito 
intuitiva.

Na comodidade do seu escritório ou em 
qualquer lugar, acede a formação gratuita, 
na modalidade e-Learning, ou seja, a 
partir de uma ligação à internet. E quando 
precisar de apoio, tem à sua disposição 
uma equipa de especialistas do Support 
Center da PRIMAVERA.

Comece já a facturar sem qualquer 
custo. Com a solução Starter Express 
pode usufruir de um software certifica-
do pela Administração Geral Tributária 
(AGT), completamente gratuito até atingir 
um volume de facturação de 15.000.000 
Kwanzas. Quando atingir esse valor, tem 
disponível um leque de soluções à medida 
das suas necessidades de gestão e capa-
cidade financeira – vai pagando à medida 
que utiliza, através de subscrições de 1 ou 
2 anos.

Dê os primeiros passos 
com uma solução 
gratuita!

Não se preocupe com 
suporte e formação. 
Está tudo incluído!

FÁCIL INSTALAR 
E USAR

ACTUALIZAÇÕES 
AUTOMÁTICAS

SUPORTE TÉCNICO 
INCLUÍDO

FORMAÇÃO
INCLUÍDA



Soluções à medida 
das suas necessidades 

* Aos valores indicados acresce a taxa legal em vigor

T (+244) 222 440 450
T (+244) 921 543 587
comercial_ao@primaverabss.com
ao.primaverabss.com

Loanda Towers - Torre B, 21º piso, 
Escritório nº 2, Rua Gamal Abdel 
Nasser Ingombota - Luanda 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

Suporte multi-moeda

Vendas / Facturação

Encomendas de Clientes

Bancos

Compras/Encomendas 
a Fornecedores

Inventários

Contas Correntes de Clientes

Contas Correntes de Fornecedores

Integração offline de documentos 
para a Contabilidade

Número máximo de utilizadores 
licenciáveis

Número máximo de empresas 
licenciáveis

Incidente de Suporte Técnico

Formação

Custos de 
Subscrição
*

1 ano Grátis até 
15.000.000 AKZ 

de facturação

150.000 AKZ 

270.000 AKZ 
Preço sob
consulta

Preço sob
consulta2 anos

3

3

5/ano

e-Learning 
incluído

STARTER 
PLUS

3

2

5/ano

e-Learning 
incluído

STARTER

1

1

5/ano

e-Learning 
incluído

STARTER
EASY

1

1

5/ano

e-Learning 
incluído

EXPRESS


