
FARMÁCIAS



Esta aplicação pode ser 
integrada no GICA
O Gica Evolution é o software de Gestão 
Comercial da 2Soft e foi concebido desta 
forma porque acreditamos que um 
empresário precisa de concentrar-se na 
sua actividade principal (gerir o seu 
negócio eficientemente) e não deve ser 
forçado a despender energias e tempo 
no uso de novas ferramentas.

Este sistema é hoje a principal solução de 
informatização das áreas mais impor-
tantes da sua empresa e quando utiliza-
do em pleno, integra as operações de 
Compras, Vendas, Stocks, Bancos, 
Encomendas, Importação e Tesouraria, 
realizadas em todos os postos de 
trabalho e nos vários departamentos, 
contando ainda com a emissão de guias 
de remessa e documentos de transporte.

O leque de funcionalidades é também 
complementado por via da importante 
componente da gestão de clientes e 
fornecedores.

O Melhor Remédio para 
o seu Negócio

Farmácias

PRINCIPAIS VANTAGENS
Ȼ Possibilidade de venda de produtos com leitura de código de barras;
Ȼ Controlo de lotes e datas de validade;
Ȼ Pesquisas por princípio activo;
Ȼ Possibilidade de controlar o recebimento em duas moedas;
Ȼ Solução Escalável: Ideal para empresas de todas as dimensões;
Ȼ Classificação/Pesquisa por Princípio Activo, Laboratório, Família, Tipo e outros;
Ȼ Possibilidade de inserção de descrição dos produtos e imagens;
Ȼ Gestão de armazéns, stocks, faturação, contas correntes e movimentos bancários;
Ȼ Gestão avançada de clientes e fornecedores;
Ȼ Possibilidade de individualização do preço consoante o cliente;

MAIS ENCOMENDAS = MAIS VENDAS

O 2Soft e-Orders é uma plataforma online que poderá disponibilizar 
aos seus clientes, permitindo-lhes efectuar encomendas, de acordo 
com os produtos disponibilizados por si na gestão comercial.

Acreditamos que dadas as necessidades do sector farmacêutico do 
ponto de vista da rapidez e da eficiência, esta solução poderá sem 
dúvida fazer mais pelo seu negócio.

APRESENTAÇÃO

A pensar na gestão corrente de farmácias e tendo em conta as 
preocupações dos empresários do sector, desenvolvemos o 2Soft 
Farmácias, uma solução com base no GICA - Software de Gestão 
Comercial, adaptada às especificidades e requisitos deste ramo.

O 2Soft Farmácias, mais do que uma aplicação informática, é uma 
solução completa, ideal para todas as operações que necessita de 
realizar todos os dias na sua farmácia, desde a gestão dos vários 
pontos de venda à gestão estratégica.
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