
Restaurantes | Cervejarias | Fast-Food | Marisqueiras | Pizzarias | Cafés
Restauração

Snack-Bar | Take-Away | Casas de Chá | Confeitarias | Gelatarias 
Padarias | Pastelarias | Bares | Discotecas | Eventos 

- Integração com BackOffice de 
  cadeias de lojas.
- Gestão em Cloud de toda a
  informação de vendas, produtos, 
  stock e listagens. 
  Tudo em tempo real.(opcional)

- Software multiplataforma 
  (Android/Linux/Windows/IOS), 
  multi processador e multilíngue.
- Integração com múltiplos 
  periféricos; POS, Impressoras, 
  Video Vigilância, Tablets, Monitores 
  Cozinha.

- Gestão de vendas, compras e 
  stocks no local ou na Cloud com
  o serviço TR Software Bo
- Controlo pedidos, Zonas, mesas.
- Composição produtos e Menus 
  com os vários tipos de IVA 

- Software certificado pela Autoridade
  Tributária (AT) Nº2535.
- Comunicação Guias de transporte.
- Comunicação faturas em tempo 
  real para a AT.

- Acessos remotos via browser;
- Permite trabalhar sem estar 
  ligado à internet.
- Licenças de Software Anual.
- Licenças de Cloud mensal 
  (Opcional).

- Realização de backups online para  
  Cloud forma automática 
  transparente (opcional).
- Backups locais de forma 
  automática para Pen USB, HDD,
  ou SSD.

AT

WWW.TUDOPARAREGISTAR:PT



VERSÃO
PRO

VERSÃO
LITE

Número de postos 3 1

Tabela de operadores 

Modos de registo Mesas, Cartões ou Contas

Tabela de clientes
Exportação de ficheiro SAFT-PT

Cópias de segurança (manuais e/ou automáticas)

Gestão de preços por artigos

Tabela de fornecedores

Veja também informações soubre outro software:

Gestão de contatos clientes e fornecedores

Gestão artigos/clientes 

Gestão associação artigos

Composição estática artigos

Composição dinâmica artigos
Gestão completa de stocks

Gestão básica de stocks 
Observações de artigos

Observação específica de artigos

Mapas de stocks
Mapas de compras

Mapas de IVAs

Mapas de vendas

Impressão de documentos
Conversão de documentos

Comuniação c/ balanças check-out 

Comunicação c/ balanças de talão

Funcionamento em rede

Gestão de contas correntes
Mapa de ponto empregados

Emissão de etiquetas
Gestão de promoções preço/quantidade

Gestão terminais de pedidos 

Importações PDT
Guias de transporte com comunicação à AT

Formato/Dimensionamento para mobile

Ficheiro inventário

Impressoras extras (cozinha/balcão/etc.)
Gestão de operadores/Níveis de acesso

-

-

Talão e A4 Talão e A4

Até 999 postos Até 2 postos

Modo formação/treino

Ecrã publicidade -
Múltiplos códigos de barras por artigo

Agente Autorizado


