
Software de gestão 
para pequenos negócios 
com grande dinamismo



Nas soluções 
PRIMAVERA Starter
tem tudo o que precisa 
para começar já a faturar
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Tudo o que precisa para faturar, em apenas alguns minutos
Com as soluções PRIMAVERA Starter anda ao seu ritmo. Não depende de terceiros para 
instalar, configurar e iniciar o sistema. Em poucos minutos o software fica pronto para 
faturar. Basta aceder ao portal da PRIMAVERA e efetuar a subscrição mais adequada à 
dimensão do seu negócio. A instalação é simples e rápida e a utilização muito intuitiva. 

O investimento em software é um problema para si?
Agora já não! Aceda às soluções PRIMAVERA Starter e vá pagando à medida que utiliza, 
através de subscrições de 1 ou 2 anos.

Não se preocupe com suporte e formação. Está tudo incluído!
Na comodidade do seu escritório ou em qualquer outro lugar, aceda a formação gratuita, na 
modalidade e-Learning, e saiba como tirar o máximo partido da solução. E quando precisar 
de apoio, conte com o acompanhamento da equipa de especialistas do Support Center da 
PRIMAVERA.



Quer dar um
grande impulso
à sua atividade?

Procura uma solução simples para faturar e tratar da gestão comercial do negócio?
As soluções PRIMAVERA Starter promovem uma gestão profissional da atividade e 
simplificam a execução dos processos diários relacionados com a faturação e gestão 
comercial, imprimindo agilidade e rapidez às operações. 

É difícil responder ao ritmo da evolução fiscal?
Deixe de se preocupar com o acompanhamento e resposta às obrigações fiscais. Com as 
soluções PRIMAVERA Starter tem a certeza de estar sempre a cumprir os requisitos legais 
e fiscais aplicados à sua atividade, e com todo o rigor, já que estas soluções estão 
certificadas pelas autoridades competentes.

Consulte os resultados das vendas e dados de clientes em qualquer lugar.  
Com as soluções PRIMAVERA Starter o seu telemóvel passa a ser um grande aliado do 
negócio. Acompanhe a evolução das vendas em qualquer lugar. Está tudo no seu 
smartphone! Basta um acesso à internet para acompanhar os resultados das vendas e 
consultar dados de clientes. 

Elimine burocracias. Simplifique os processos administrativos. 
Agora já não precisa de perder tempo à procura de informação para completar operações 
simples. As soluções Starter aceleram a execução dos processos, através da abertura 
automática de grelhas com informação que complementa as ações que estiver a executar. 

Não corra riscos de perda de dados. 
As soluções Starter contemplam um sistema inteligente de cópias automáticas de 
segurança que garantem a autenticidade dos seus dados e respetiva recuperação integral 
em casos de falha do sistema.



O seu negócio
tem margem para crescer!

Faturação rápida 
Faturar nunca foi tão fácil! Com apenas alguns cliques emite faturas, notas de débito, guias 
de remessa e de transporte, regista vendas e trata devoluções. E cumpre ainda com todos 
os requisitos fiscais associados à sua atividade.
 
Celeridade no aprovisionamento
Acabe com as ruturas de stock ou com o material sem saída nos armazéns. Garanta rapidez 
em todo o processo de compra.

Gestão de caixa simples, mesmo para quem não tem experiência
Qualquer operador, mesmo sem experiência, facilmente se adapta às operações de caixa. 
Uma interface simples e intuitiva conduz as operações de forma fluida e natural, com todo 
o rigor.

Ciclo de vendas célere 
Acelere o ciclo comercial, desde a criação de cotações e propostas, orçamentos e faturas 
pro forma; passando pela gestão de preços, processos de venda e gestão de vendedores; 
até à análise dos resultados.

Controlo sobre as contas correntes de clientes e fornecedores 
Controle a carteira da dívida e prazos de pagamento, em articulação com as condições 
comerciais acordadas. Automatismos como avisos de vencimento, gestão de 
adiantamentos ou limites de crédito irão simplificar a gestão das contas correntes 
dos seus clientes e fornecedores.
 
Rigor nas comunicações bancárias
Tenha a certeza de que as transações são seguras, rápidas e sem falhas. O PRIMAVERA 
Starter auxilia a gestão de diversos tipos de contas e apoia as operações de reconciliação 
bancária, assegurando uma gestão eficiente das comunicações bancárias.

Agilidade na inventariação 
Transforme a gestão de artigos num processo simples. Agilize as operações desde as 
entradas e saídas de stock, passando pelas transferências entre armazéns, até à 
inventariação.

Assertividade na tomada de decisões
Com os mapas de gestão e análises disponibilizados não tem que ser um gestor de 
formação para interpretar os resultados e tomar as decisões mais acertadas.



Descubra uma solução
exatamente à medida
das suas necessidades

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Plataforma Web

Suporte multimoeda

Vendas / Faturação

Encomendas de Clientes

Bancos

Compras / Encomendas a Fornecedores

Inventários

Contas correntes de Clientes

Contas correntes de Fornecedores

Consulta de vendas e dados de clientes em dispositivos móveis

Número máximo de utilizadores licenciáveis

Número máximo de empresas licenciáveis

Incidentes de Suporte Técnico

Formação
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Integração o�ine de documentos para a Contabilidade



Razões para escolher
PRIMAVERA

Estabilidade e solidez
A experiência de mais de 20 anos de atuação em vários 
mercados são uma garantia de estabilidade dos processos e 
solidez da solução.

Facilidade de utilização
As soluções PRIMAVERA têm uma interface muito simples e 
intuitiva, permitindo uma fácil adaptação e rápida execução 
das operações. O fluxo coeso dos processos imprime 
dinamismo e segurança na execução das operações.

Autonomia
Avance ao seu ritmo, sem depender de terceiros. Subscreve, 
instala e começa a usar rapidamente, sem qualquer 
dificuldade. E ainda tem acesso a formação gratuita em 
e-Learning e suporte prestado pelos especialistas do 
Support Center da PRIMAVERA.

Adaptação à dimensão do seu negócio
As soluções da PRIMAVERA para micro e pequenas 
empresas apresentam um leque crescente de 
funcionalidades que vão desde o apoio à faturação, até uma 
gestão global e integrada do ciclo comercial, permitindo-lhe 
evoluir na digitalização de processos ao ritmo do 
crescimento do seu negócio.

Segurança no cumprimento da fiscalidade
Acompanhe continuamente a evolução fiscal através do 
acesso automático a novas versões. O serviço de atualização 
automática e contínua assegura ainda o acompanhamento 
permanente da evolução tecnológica.



www.primaverabss.com 

PORTUGAL

Braga
Edifício PRIMAVERA
Lamaçães
4719-006 Braga

Lisboa
Edifício Arquiparque II
Av. Cáceres Monteiro, Nº 10, 6º
1495-192 Algés

www.primaverabss.com/pt
T (+351) 253 309 900
Nº Verde 800 204 462

ESPANHA

Madrid
Parque Europa Empresarial
Edifício París, Calle Rozabella, Nº 6
Planta Baja, Oficina 14
28230 Las Rozas, Madrid

www.primaverabss.com/es
T  (+34) 916 366 683

ANGOLA

Luanda
Rua Engº Armindo de Andrade 
Nº 63, 1º Dto
Miramar, Luanda 

www.primaverabss.com/ao
T   (+244) 222 440 450 / 222 440 447
M  (+244) 921 543 587

MOÇAMBIQUE

Maputo
Av. Vladimir Lenine, Nº 174
Ed. Millennium Park, Torre A, 8º Esq
Maputo 

www.primaverabss.com/mz
T  (+258) 21 303 388 
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