Software de Faturação Open Source
Solução gratuita de POS (gestão de pontos de venda/faturação) completa e de fácil
aprendizagem que se adapta a empresas de distintas áreas de atuação.
Esta solução alia um ambiente gráfico agradável à facilidade de manuseamento da
mesma, permitindo ao utilizador um maior rigor e desempenho nas tarefas de gestão e
qualidade de atendimento ao cliente.

RFID

MAG

TOUCH

https://logic-pos.com

RGPD

compliance

“Se pretende fazer a gestão de vendas sem custos e sem limitações do seu estabelecimento,
o logicPOS é a solução completa, segura e robusta que procura!”

Toda a solução foi pensada de forma a se adaptar a diferentes necessidades de configuração das
empresas de restauração. O logicPOS é disponibilizado em Windows ou Linux.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES GERAIS
 Modos aplicacionais - Restauração, Café / Bar, Padaria, Peixaria, Talho, Sapataria, Loja de
Roupa, Ferragens / Drogaria, Parques, Faturação simplificada

 Conforme Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)
 Aplicação multi-posto (apenas com servidor de bases de dados por ex mysql e sqlserver)
 Certificado pela AT Portugal (2543); Certificado pela AGT Angola (221/AGT/2019); Certificado
pela AT Moçambique (DAFM1-0198/2018)

 Serviço de comunicação de documentos e guias com a AT
 Exportação do SAF-T PT e SAF-T AO
 Integração com o VIES (intercâmbio de informações sobre o IVA)
 Multilingue (PT, EN, FR, ES)
 Teclado virtual
 Artigos com dois ivas, consumo interno e take-away/entrega ao domicilio
 Artigos com promoções e descontos, valor variável e possibilidade de imposto incluído ou
calculado
 Códigos de barras
 Cópias de segurança e restauro encriptadas e agendadas
 Contas correntes
 Entrada e saída de mercadoria (versão minimalista de stocks)
 Exportação para PDF e Excel

MÓDULOS ADICIONAIS
 Gestão de Bilhética
 Gestão de Assiduidade
 API Certificada para integração
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VANTAGENS / BENEFÍCIOS


Software Open Source com código fonte disponível no GitHub

 Compatível com múltiplas plataformas
 Suporta vários sistemas de Base de dados
 Atualizações permanentes online
 Rigor e rapidez nas operações com auditoria total
 Aplicação Multiutilizador e Multilíngue
 Permite ao utilizador a criação e customização de Relatórios
 Desenvolvida de acordo com as exigências legais e fiscais
 Certificado pela Autoridade Tributária em Portugal, Angola e Moçambique
 Evolução e otimização constante do sistema
 Interface Simples e de fácil de utilização
 Sistema para uma gestão comercial completa
 Arquitetura robusta e modular, permite a criação de novas funcionalidades, para responder às
necessidades específicas de cada cliente



Sistema cumpre com todas as imposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD)
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PORTUGAL:

ANGOLA:

MOÇAMBIQUE:

NORTE

LUBANGO

MAPUTO

Rua Capitão Salgueiro Maia, nº7,
3080-245 Figueira da Foz

Rua Patrice Lumbumba nº16,
Lubango

Avenida Vladimir Lenine, Nº 685,
Maputo

SUL

LUANDA

telm.: +258 84 123 123 4

Rua Carlos Conde, nº10A, Campolide,
1070-257 Lisboa

Rua tipografia mamã tita n°8
R/C ingombotas, Luanda

email: mocambique@logicpulse.com

tel.: +351 214 011 719
telm.: +351 910 287 029

tel.: +244 222 780 115
telm.: +244 938 561 179
telm.: +244 999 112 233

email: portugal@logicpulse.com

email: angola@logicpulse.com

800 180 500

WWW.LOGICPULSE.COM
http://www.facebook.com/logicpulse

http://twitter.com/logicpulse

tecnologia que marca a diferença

the logical choice

