
ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE

GRATUITAS

www.zonesoft.pt
clouding

is our business

ZS POS MOBILE
FATURAÇÃO EM SMARTPHONE OU TABLET
Assistência informática | Canalizadores  | Eletricistas  | Esteticistas |  Padarias
Serviços ao domicílio | Taxis | Venda ambulante | ...

certificadobackoffice geolocalização ZS cloud

GEOLOCALIZAÇÃO
GESTÃO EM TEMPO REAL
Fature onde quiser, quando quiser, no seu smartphone ou 
tablet, com controlo de localização e possibilidade de associar 
a venda à mesma.

INTERNET 
SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA
Possibilidade de funcionar e faturar sem ligação à internet, 
com uma sincronização com a cloud automática mínima
de 5 em 5 dias.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
COM TODOS OS REQUISITOS LEGAIS
Faturação com emissão de SAFT, global ou por dispositivo 
e emissão de documentos de transporte com comunicação 
em tempo real à AT (guias de remessa com conversão 
em fatura, guias de transporte e guias de transporte global).

BACKOFFICE
GESTÃO ONLINE NO PORTAL ZS BMS
ZS BMS é um portal online que permite a 
gestão remota de toda a informação de produtos, 
stocks, vendas, compras e fornecedores, 
e o acompanhamento em tempo real do negócio 
com apresentação de gráficos, mapas e relatórios.

GADGETS
SISTEMA NATIVO ANDROID
Solução de mobilidade sem necessidade de ter um 
computador. Funcionamento em smartphone e 
tablet (sistema Android, versão igual ou superior à 
4.0.3), com interface específica e ligação a 
impressoras de talões portáteis via bluetooth.

ZS CLOUD
SEGURANÇA E MOBILIDADE
A informação gerada pelos pontos de venda 
é sincronizada em tempo real, armazenada na 
cloud, sem custos adicionais, para que tenha toda 
a sua informação sempre disponível e segura.
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Sistema operativo: Android, versão igual ou superior à 4.0.3

Funcionamento em smartphone e tablet com interface específica

Auto atualização (google play)

ZS bms - gestão pelo portal www.zsbms.com

ZS bms mobile – consulta online para iPhone / Android

Emissão de documentos fiscais (fatura, fatura simplificada, fatura-recibo)

Emissão de guias de remessa com conversão em fatura

Emissão de guias de transporte com comunicação em tempo real para a Autoridade Tributária

Emissão de talão de controlo

Emissão de nota de crédito

Emissão de nota de encomenda

Registo fácil e intuitivo

Possibilidade de associar imagens a produtos

Possibilidade de associar nível de preço a cliente

Emissão de fatura com contribuinte (caso seja empresa o software automaticamente procura os dados: nome, localidade e código postal e preenche)

Ligação cloud datacenter Zone Soft

Possibilidade de funcionar sem ligação à internet, necessita no entanto de se ligar ao sistema cloud de 5 em 5 dias

Geolocalização

Criação de famílias, produtos e subfamílias no dispositivo móvel (smartphone/tablet)

Seleção de mais vendidos (produtos mais vendidos ficam no ecrã principal)

Abertura / fecho de dia

Abertura / fecho de sessão por empregado

Ligação a impressora de talões (via Bluetooth/WiFi)

Impressão de consulta de valores em caixa

Impressão e consulta de stock em trânsito

Possibilidade de desdobramento de conta (dinheiro, multibanco, visa, etc…)

Pesquisa rápida de produtos

Retenção na fonte

Sujeito passivo de IVA

INFORMAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VÁLIDAS SALVO ERRO OU OMISSÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


