Integrador PMS HOST -> PHC

Funcionalidades Chave:
Importação de movimentos de
faturação diretamente para o
módulo de contabilidade PHC
Importação de movimentos de
conta corrente

A quem se destina
Empresas utilizadoras de

Importação de movimentos de

plataformas PMS,

tesouraria e Receita diária

nomeadamente o HOST, e
que utilizem o software

Criação automática de Artigos

PHC como ERP.

Gamas Disponiveis:
-

PHC Corporate

-

PHC Advanced

-

PHC Enterprise

Módulos Necessários:
-

Gestão
(tesouraria)

-

Contabildiade

Clientes Referência:
-

Quinta do Lago

Este desenvolvimento está desenhado para

Importa movimentos do tipo 2 e 3 (Faturas,

clientes que utilizem software PMS,

Faturas Recibo, Notas de Crédito e Débito)

nomeadamente o HOST, e que necessitam de

para o modulo de contabilidade.

integrar os movimentos no ERP PHC.

Reflete os movimentos necessários em

Esta importação permite ao cliente a consulta e

conta corrente de cliente para controlo de

conferencia de folhas de caixa, bem como retirar

dividas.

toda a informação financeira/contabilística a partir

Importa os movimentos do tipo 1 para refletir

do ERP.

os movimentos de tesouraria e permitir o

Uma vez que os movimentos também se refletem

reporting de Folhas de Caixa.

em conta corrente, consegue controlar a agenda

Suporta Centros Analíticos sejam eles gerais

de dividas de clientes pelo ERP PHC.

ou por secção de faturação.

A informação fica desta forma centralizada para

Efetua a criação automática de artigos

uma maior facilidade e rapidez na consulta.

durante a importação. Através de um Quadro
auxiliar à importação que permite ao

O importador funciona em todas as gamas PHC,

utilizador indicar de forma facilitada os

sendo que na gama Enterprise possibilita ao

Centros Analíticos e Códigos SNC respetivos

utilizador a manutenção das tabelas auxiliares ao

para cada referência.

mapeamento de alguns conceitos entre o PMS
HOST e o ERP PHC.
Na gama Corporate e Advanced essa informação
fica “estanque” na configuração inicial e será
necessária intervenção técnica para alterar.

