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A Gestão de Imobilizado
nunca foi tão simples
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 importantes da sua empresa e quando utilizado 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.

APRESENTAÇÃO
A gestão de bens de Imobilizado assume, nos dias de hoje, um papel
fulcral nas empresas e tem como principal objectivo dotar a área
financeira de uma base de informação capaz de controlar todo o
fluxo sobre o Imobilizado, Amortizações e Reavaliações.
Com base nestas preocupações, nasceu o 2Soft IMOB que se
propõe a tratar e disponibilizar um conjunto de informação com o
intuito de promover uma maior eficiência na gestão financeira e
operacional das empresas. O 2Soft IMOB faz a gestão de todo o
imobilizado, seja corpóreo ou incorpóreo. As operações realizadas,
poderão ser automaticamente integradas na área de Contabilidade
Geral e Analítica do GICA.

ALTERAÇÕES E RE-AVALIAÇÕES
Estas opções estão disponíveis sobre um bem ou um conjunto de
bens de imobilizado.

SEGUROS, GARANTIAS E LEASINGS
Para cada bem de imobilizado é possível a manutenção de dados
sobre as apólices de seguros e garantias que lhe estejam associadas,
bem como a inclusão de imagens ou documentos associados.
Do tratamento financeiro do imobilizado resultam informações com
relevância fiscal, permitindo a emissão automática de relatórios de
acordo com os modelos certificados para o sistema fiscal português.

AMORTIZAÇÕES E ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS
É, ainda, possível efectuar previsões de amortizações reais do
exercício, bem como elaborar cenários decorrentes de eventuais
alterações patrimoniais.
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