
Software cloud expert em gestão 
Para Empreendedores, startups e as PME

Tudo o que precisa para gerir o negócio 
com foco nos resultados

Tratamento integrado das operações de compra a fornecedor 

Gestão global dos processos de venda

Faturação e gestão comercial completa

Controlo em tempo real das entradas e saídas de stock

Resposta às obrigações fiscais

Indicadores de gestão e previsões de fluxos financeiros 

Integração com outros sistemas e aplicações 

Juntos tornamos tudo mais fácil. 
Juntos, fazemos acontecer.

www.jasminsoftware.com

Encontramo-nos lá:

Experimente, sem compromisso!



Sem limite de utilizadores

Faturação ilimitada

Resposta à fiscalidade 
portuguesa

Suporte via chat

Recibos

Encomendas

Orçamentos de vendas

Gestão de stocks

Registo de despesas

Emissão do SAF-T (PT)

Indicadores de gestão

Demonstração 
de resultados

Web API para integração

Compras

Encomendas de 
fornecedores

Pagamentos 

Integração com loja 
do Facebook

Jasmin Standard

€
Equivalente 
Mensal10,90

Pagamento efetuado ao ano
131€

236€
— 1 ano
— 2 anos

Sem limite de utilizadores

Faturação ilimitada

Resposta à fiscalidade 
portuguesa

Suporte via chat

Recibos

Encomendas

Orçamentos de vendas

Gestão de stocks

Registo de despesas

Emissão do SAF-T (PT)

Indicadores de gestão

Demonstração 
de resultados

Web API para integração

Compras

Encomendas 
de fornecedores

Pagamentos 

Integração com loja 
do Facebook 

Jasmin Premium

€
Equivalente 
Mensal24,90

Pagamento efetuado ao ano
299€
538€

— 1 ano
— 2 anos

Mobilidade
Desfrute da liberdade de trabalhar onde quiser, 
quando quiser e no dispositivo que quiser. Basta 
um acesso à internet para aceder ao Jasmin.

Eficiência
Trate do trabalho administrativo num abrir 
e fechar de olhos. O Jasmin é muito intuitivo 
e fácil de usar.

Integração 
Ligue todas as peças que contribuem para 
a gestão do seu negócio. O Jasmin integra com 
mais de mil sistemas e aplicações. 

Orientação
Saiba qual o rumo certo a dar ao seu negócio. 
Com o Jasmin acede a um conjunto de 
indicadores de gestão que orientam a tomada 
de decisões.

Colaboração
Partilhe os dados do seu negócio com as pessoas 
da sua confiança. O Jasmin disponibiliza-lhe 
um número ilimitado de acessos, para que juntos, 
cheguem mais longe.

Segurança
Relaxe, a segurança dos dados está garantida! 
O Jasmin está alojado na plataforma Azure, 
da Microsoft, uma das mais seguras do mundo.

Fiscalidade
Esqueça a preocupação com as alterações 
legais. O Jasmin está sempre em conformidade 
com a legislação em vigor. 

7 caraterísticas do Jasmin 
que vai adorar:
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* Poderá utilizar a versão gratuita do Jasmin até atingir 30.000€ de faturação ou durante o 1º ano.

Jasmin Express

Grátis

Sem limite de utilizadores

Faturação limitada *

Resposta à fiscalidade 
portuguesa

Suporte via chat 
nos primeiros 30 dias 

Recibos

Encomendas

Orçamentos de vendas

Gestão de stocks

Registo de despesas

Emissão do SAF-T (PT)

Indicadores de gestão

Demonstração 
de resultados

Web API para integração

Compras

Encomendas 
de fornecedores

Pagamentos 

Integração com loja 
do Facebook


