
O sucesso de qualquer negócio depende da rapidez com que reage às
constantes evoluções do mercado. Com o PingWin BO tem a tecnologia mais
segura e eficaz do mercado para ganhar uma visão 360º do seu negócio, tomar
decisões rapidamente e ganhar vantagem competitiva face à concorrência.

Tenha uma visão estratégica
e faça o seu negócio crescer

Principais funcionalidades

Apoio à venda
• Gestão centralizada multiempresa e multiloja;

• Multipaís, multilíngua, multimoeda, multisistema fiscal;

• Sistema de Gestão de Bases de Dados Firebird ou Microsoft SQL Server;

• Gestão de vendas;

• Gestão de compras e encomendas;

• Gestão de contas correntes;

• Controlo dos movimentos de caixa;

• Gestão de Avenças;

• Gestão de Tesouraria (disponível na versão local);

• Gestão de faturas de adiantamento;

• Gestão de promoções multiloja;

• Gestão de acessos baseada em perfis de utilizador;

• Gestão de estado de documentos;

• Gestão de Stocks/Inventários por empresa e por loja;

• Tabelas de preço de compra/venda por períodos;

• Acesso via browser a todas as funções do PingWin BO;

• Agenda de marcação de eventos de clientes, tarefas de 
empregados e reserva de recursos.

A solução de gestão
mais avançada do mercado.

PingWin BO /
PingWin Cloud 



A tecnologia que lhe
permite evoluir à
velocidade do
mundo do retalho.

Relatórios
• Documentos totalmente configuráveis 
(comportamento e impressão);

• Relatórios personalizados;

• Widgets transversais ao PingWin BO desktop e web, 
em forma de gráfico ou grelha no ecrã inicial, que 
prestam diversas informações ao utilizador como: os 
artigos mais vendidos, o nº de tickets por loja, últimos 
sincronismos, etc;

 • Ecrã inicial com Dashboard diário, semanal ou 
mensal com informação das vendas, artigos mais 
vendidos, vendas por empregado e recebimentos por 
meio de pagamento; 

• Widgets com informação dos artigos abaixo do stock 
mínimo, avenças, documentos por liquidar, saldos de 
contas bancárias, saldos de conta corrente, totais de 
vendas por loja e por período.

Outras funcionalidades
• Faturação;

• Suporte para o novo SAF-T;

• Suporte para retenção na fonte de IRS;

• Gestão de consignações;

• Configuração avançada de taxas e impostos;

• Emissão de notas de crédito de rappel;

• Internacionalização (UTF8) através do plug-in ETL;

• Sistema de backup físico ou on-line;

• Ligação e integração com diversos periféricos tais 
como leitores de códigos de barras, impressora de 
talões (ESCPOS) e leitores de banda magnética.

O PingWin BO é uma plataforma 
tecnológica de gestão que fornece 
serviços, interagindo com as regras de 
negócio e as suas configurações 
específicas. Os serviços estão 
acessíveis através de interfaces 
clássicos como o desktop ou browser, 
podendo no futuro ser suportados 
outros tipos de interface.

Este é um software multiplataforma, 
multiprocessador e multilíngue que se 
caracteriza pela sua £flexibilidade, 
permitindo ajustes de acordo com a área 
e a dimensão do negócio.

O PingWin BO é uma aplicação de gestão 
comercial única porque, para além de 
gerir e configurar uma cadeia de lojas de 
uma ou várias empresas numa base de 
dados central, permite ainda a auto 
venda quando ligado a um TPA (Terminal 
de Pagamento Automático).

Stocks
• Artigos com atributos e/ou modelos (cores, tamanhos, marcas, etc.);

• Gestão de lotes, séries e edições;

• Gestão de encomendas;

• Gestão de armazém;

• Tabelas de preços de compra por datas/fornecedor;

• Possibilidade de partilha de armazéns entre lojas.


