Contabilidade

Wintouch Contabilidade, é uma solução que permite o tratamento
informatizado de Contabilidades organizadas. Esta aplicação reponde
de forma eficaz aos desafios impostos pela administração fiscal
dando, em simultâneo, toda a informação de gestão necessária
ao dia a dia.

•• Multiempresa, multimoeda.
•• Plano de Contas SNC e Plano de Contas POC (para compatibilidade
e emissão de valores de anos anteriores)

•• Plano de fluxos de Caixa
•• Afetação dos lançamentos a Centros de Custos, disponíveis sob
a forma de plano.

•• Lançamentos de documentos
•• Automatismo no lançamento e pré-definição de lançamentos
nos documentos
• Cálculo automático do valor do IVA
• Possibilidade de efetuar o lançamento com IVA incluído, com
cálculo automático da base tributável e do imposto.
• Recolha automática da informação para o mapa de Fluxos
de Caixa.
• Recolha automática da informação para as listagens de
recapitulativos.
• Afetação dos valores a Centros de Custos de forma automática
através de chaves de repartição pré-definidas.
• Lançamento multimoeda.
• Possibilidade de lançar numa moeda e consultar noutra.
•• Declarações periódicas de IVA em formato digital ou em papel,
para conferência.
•• Conferência de listagem de Recapitulativos
•• Modelo 22
•• Modelo 3
•• IES
•• SAF-T
•• Declaração de Retenção na Fonte.
•• Emissão da declaração de Rendimentos.
•• Emissão do Modelo 10
•• Balancetes (Razão, Analítico)
•• Livros selados com preparação e emissão
•• Balancetes de Centros de Custos
•• Balancetes de Fluxos de Caixa.
•• Extratos
• Extrato de conta
• Extrato de diário
• Extrato de Centro de custo
• Extrato de Fluxo de Caixa
• Extrato de Conferência da Listagem de Recapitulativos.
•• Simulador de resultados
•• Mapas de fim de ano:
•• Balanço
•• Demonstração de Resultados
•• Mapas de Gestão.
•• Opções de pesquisa e filtragem de documentos.
•• Ligação ao Wintouch Gestão Documental, permitindo após a
digitalização prévia dos documentos, proceder ao seu lançamento
em lote, com o documento visualizado no ecrã de lançamentos.
•• Lançamento de movimentos contabilísticos a partir de um ficheiro
SAFT de faturação.

Wintouch Recursos Humanos, é uma aplicação que, para além do
processamento dos vencimentos dos Funcionários e Independentes,
da satisfação das obrigações fiscais, pretende também ser uma
ferramenta que auxilie o responsável pela gestão dos recursos
humanos de uma empresa nas suas tomadas de decisão.
•• Multiempresa
•• Trabalhadores dependentes.
•• Trabalhadores independentes e outros rendimentos (trabalho
independente, comissões, rendimento de capitais, rendimentos
prediais, mais valias, pensões ou outras retenções de IRC).
•• Registo de alterações mensais (Faltas, Horas Extra, Renumerações
Extra, Descontos Extra) de forma individual ou em lote.
•• Possibilidade de integração com sistemas de relógio de ponto
para obtenção automática das faltas e horas extra.
•• Multi-processamento: possibilidade de efetuar vários processamentos
ao longo do mês.
•• Processamento seletivo (em grupo/todos/filtrado) dos vencimentos
dos funcionários e independentes.
•• Processamentos dos subsídios de férias e de Natal, podendo ser
feito na totalidade ou em várias tranches.
•• Pagamento dos vencimentos em dinheiro, cheque ou transferência
bancária, com ligação automática à Tesouraria.
•• Gestão do cadastro do funcionário
• Automaticamente, pela alteração da ficha.
• Manualmente de acordo com diferentes definições a
parametrizar.
•• Gestão de Medicina no Trabalho.
•• Gestão das Férias dos funcionários, marcadas, gozadas e não
gozadas.
•• Mapas oficiais
• Seguro
• Sindicato
• Quadro de Pessoal
• Imposto s/ rendimentos
• Segurança Social
• Trabalho Suplementar (Ministério do Trabalho).
• Declaração IRS
•• Mapas internos
• Recibos
• Notas e moedas
• Folha de férias
• Liquidação de IRS
• Vencimentos
• Mapa de férias
• Extrato de Movimentos
• Extrato de Funcionários
• Acréscimo de Custos
• Medicina
•• Estatísticas
• Custos c/ pessoal totalmente parametrizável
• Cadastro
• Funcionários
• Horas extra/Absentismo
•• IES
• Cálculo automático de todos os quadros cuja informação é
suscetível de ser obtido nesta aplicação.
• Possibilidade de completar manualmente os restantes quadros
de modo a obter-se a impressão integral deste mapa.
•• Relatório único
•• Alertas
•• Aniversários.
•• Fim de contrato
•• Diuturnidades
•• Integração on-line/off-line com o Wintouch Contabilidade
•• Integração com Tesouraria
•• Ligação ao Wintouch Gestão, com lançamento automático dos
valores calculados.
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Imobilizado
Wintouch Imobilizado, é uma aplicação que para além do
tratamento do ciclo de vida de um Bem do Imobilizado, emissão de
mapas fiscais, de processamentos de amortizações e reavaliações,
pretende também ser uma ferramenta que auxilie o responsável
pela gestão do imobilizado de uma empresa na sua tomada de
decisão.

•• Multiempresa
•• Fichas de bens
• Descrições
• Dados informativos
• Parâmetros de amortização
• Associação de fichas (ex: grandes reparações)
•• Amortizações
• Processamento segundo vários critérios.
• Processamento anual ou mensal
•• Reavaliações
• Processamento segundo vários critérios
• Reavaliações livres e legais
•• Controlo patrimonial (alterações a que um bem é sujeito)
•• Lançamento de documentos
• Aquisição de bens
• Manutenção de bens (pequenas reparações)
• Abates de bens
• Alienações de bens
•• Reinvestimento
•• Decomposição de bens
•• Extratos de bens
•• Balancetes de bens
•• Mapas fiscais
• Reintegrações
• Mais e menos Valias Fiscais
•• Análises de Gestão
• Investimento/Desinvestimento
• Recomendação de Investimento
• Avaliação patrimonial
• Variação de Taxas
• Limites fiscais.
•• Fecho e anulação de ano para Amortizações e Reavaliações
•• Atualização anual dos coeficientes de desvalorização monetária
•• Integração on-line e off-line com Wintouch Contabilidade.

Requisitos mínimos
•• Sistema Operativo Windows
•• 2 Gb de memória (4Gb recomendados)
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