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SINGEST – Gestão de Eventos 

 

O Singest – Gestão de Eventos destina-se essencialmente ao apoio à gestão de empresas de 

eventos. É um sistema modular, evolutivo e parametrizável. Está dotado de interfaces 

específicas para empresas que prestam serviços de gestão de eventos. 

Os programas trabalham em sistemas 

de rede e são multiempresa, 

multiestabelecimento, multiarmazém,  

multiutilizador. As ferramentas 

webservices permitem a sincronização 

da informação, através da internet, 

entre estabelecimentos fisicamente 

distantes. 

O Singest é um programa único com múltiplos interfaces e um conjunto alargado de módulos, 

agrupados por áreas específicas da gestão e setores de atividade.  

O Singest está certificado pelo Ministério das Finanças com o número 459. 
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Vendas  

Este módulo permite a criação de documentos de transporte e de venda e possui um alargado 

conjunto de ferramentas que o tornam num fantástico sistema de gestão de vendas. 

Construído para responder às exigências legais em vigor e às boas práticas de gestão, permite 

um rigoroso controlo das saídas de bens e da prestação de serviços para clientes, dos preços 

praticados, dos créditos concedidos e dos valores em caixa. Possuí ainda um grande conjunto 

de ferramentas, de listagens, de análises e de estatísticas. Permite a transferência automática 

dos documentos para a contabilidade. 

Eventos 

Eventos  
Menu de criação de eventos, podendo atribuir a cada evento um artigo e um preço. 

Definição das atividades que fazem parte do evento, preço, horas, créditos e morada do 

evento. 

 

Atividades 
Menu de criação de atividades, podendo atribuir a cada atividade um artigo. 

 

Inscrições 
Registar inscrições dos participantes por evento, e pagamento da mesma, controlo de vagas 

para cada atividade tendo em conta que a participação pode ser a pagar ou gratuita. 
 

Ficha de participante 
Ficha de participantes com ligação ao cliente, criação direta de um cliente quando é novo. 

Possibilidade de aceder ao histórico de cada participante. 
 

 



Catálogo Software  

                                                                                 Gestão de Eventos 
 

4  

 

Nota de participação 
Menu onde são registadas as notas finais dos alunos em cada por evento. 

 

Certificados / Diplomas 
Menu de impressão de certificados / diplomas para os participantes do evento e para os alunos 

que frequentaram os cursos. 

 

Impressão de Envelopes 
Menu de impressão de envelopes em diferentes tamanhos, após seleção de participantes ou 

clientes. 

 

Lista de participantes 
Possibilidade de gerar listagem de participantes segundo vários filtros, possibilidade de 

exportar listagem com correio eletrónico para enviar para o Outlook. 

 

Análises 
Elaboração de diversas análises sobre os eventos, desde taxa de participação por atividade, 

sexo, faixa etária, classificação de participantes. 

Análise de previsões de faturação para eventos ainda a realizar, assim como comparativos 

entre a previsão de faturação e o efetivamente faturado em eventos já realizados. 

 

Terminal 

Aplicação para acompanhar os produtores do evento com funcionalidade de check-in e novas 

inscrições, fazendo posteriormente fazer a sincronização com o servidor.  

Check-in 
Confirma participação do participante no evento, e caso este não tenha pago, gera a respetiva 

fatura e recibo. 

Novas Inscrições  
Menu para criação de novas inscrições feitas no local do evento. 

Sincronização  

Um módulo que permite a possibilidade de sincronizar a 

informação de vários terminais para o servidor, para que os 

utilizadores tenham informações em tempo real. 

Desta forma o utilizador tem sempre a informação acerca dos 

seus estabelecimentos de forma a puder tomar decisões 

baseadas em dados concretos. 

 



Catálogo Software  

                                                                                 Gestão de Eventos 
 

5  

 

Requisitos Recomendados:   
Sistema Operativo: Windows XP  

Processador: Pentium 4 - 3.0 Ghz 

RAM: 1 giga  

Disco Rígido: 80 gigas 

 

Evolução e Integração 
O Singest é um sistema modular, 

permitindo ao utilizador a introdução de 

novos módulos em qualquer momento, sem 

alteração da instalação ou da base de 

dados. O utilizador adquire e paga apenas 

os módulos que necessita, não precisa de 

pagar por ferramentas não vai utilizar. A 

ativação de novas funcionalidades é um 

processo simples e que permite ao 

utilizador uma evolução gradual da sua 

gestão administrativa. 

A Cambragest está sempre recetiva aos 

pedidos dos clientes para o 

desenvolvimento de novas ferramentas ou 

evolução das existentes. A introdução de 

melhorias nos diversos módulos é completamente gratuita para o cliente. O prazo de execução 

e a atualização da aplicação no cliente depende, sobretudo, do tipo de contrato estabelecido. 

 

Personalização 
O software standard por vezes não responde 

integralmente a processos que são importantes em 

cada uma das empresas, ou porque são específicos 

da empresa, da região, dos clientes envolvidos… ou 

por qualquer outro motivo. 

Para além da característica de evolução já 

referenciada, é possível desenvolver ferramentas à 

medida de cada cliente, para que o software 

satisfaça plenamente as suas necessidades. 

O processo de personalização tem 3 fases: definição 

das necessidades e orçamentação, desenvolvimento 

à medida e, por último, implementação. O custo 

depende, naturalmente, da complexidade e do tempo de desenvolvimento necessário.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.singest.pt 


