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SINGEST – POS Touch 

 

 

O Singest – POS destina-se essencialmente ao apoio à gestão de empresas e 

instituições na área do ponto de venda. É um sistema modular, evolutivo e 

parametrizável, o utilizador pode integrar na sua solução todos os restantes módulos do 

Singest, garantindo uma completa gestão da sua empresa. 

Os programas trabalham em sistemas de 

rede e são multiempresa, multi-

estabelecimento, multi-armazém,  multi-

utilizador. As ferramentas webservices 

permitem a sincronização da informação, 

através da internet, entre estabelecimentos 

fisicamente distantes. 

O Singest está certificado pelo Autoridade Tributaria Aduaneira com o número 459. 
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Back-office  

Gestão  

Permite a gestão completa dos artigos, desde, criação de artigos, definição de preços 

características do artigo, gestão de clientes, configurações genéricas como tipos de 

pagamento, cores por família de artigo, cores por artigo, associação de imagem ao 

artigo. 

 

Front-office 

POS Touch  

Permite a parametrização do layout de trabalho, definição de cores por botão ou família, 

organização da posição dos artigos, possibilidade da inserção de imagem no botão do 

artigo. 

 



POS - Touch 2014 
 

4  

 

Introdução de notas na fatura  

Possibilidade de inserir notas no próprio documento de venda com informações 

relevantes para o cliente ou fornecedor. 

Possibilidade de Desconto de Valor ou Percentagem 

Possibilidade no ato de venda de inserir o um desconto ou de valor ou de percentagem.  

Talão de Oferta 

Esta funcionalidade e específica para quando o cliente compra um artigo para oferecer, 

o talão de oferta não tem qualquer preço e permite que a pessoa a quem o cliente 

ofereceu o artigo o possa trocar. 

Múltiplos documentos de venda  

 O utilizador tem a possibilidade de ter vários documentos de venda abertos em 

simultâneo, dando assim a possibilidade de atender vários clientes ao mesmo tempo.  

Gestão de Cartões de Brinde 

Um módulo que permite gerir e carregar cartões de brinde, garantindo 

o histórico de todas as operações. 

Orçamentos  

Possibilidade de imprimir orçamentos para consulta do cliente. 

Faturação de artigos de medidas de variáveis  

O utilizador tem a possibilidade de faturar com base nas suas medidas, ou seja artigos 

que o cumprimento vária, o artigo pode ser configurado pelo cumprimento, altura e 

espessura. 

Sincronização entre lojas  

Um módulo que permite a possibilidade de sincronizar a 

informação de vários estabelecimentos para a sede da 

cadeia de lojas, para que os utilizadores tenham 

informações de vendas, stocks, encomendas entre outras. 

Desta forma o utilizador tem sempre a informação acerca 

dos seus estabelecimentos de forma a puder tomar 

decisões baseadas em dados concretos. 

Campanhas e promoções  

Funcionalidade que permite ao utilizador criar um conjunto de campanhas comerciais 

de forma a dinamizar as vendas, pode criar vários tipos de campanhas promocionais, 

tais como promoção simples permite definir para o artigo um preço especifico, assim 

como a percentagem e o desconto em valor, promoção pague x leve y permite definir 

para uma determinada quantidade de compra, a quantidade oferecida e promoção 

packs permite definir para um conjunto de artigos vendidos, quais os artigo oferecidos.  
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Fecho de conta  

No momento do fecho de conta tem ferramentas de forma a facilitar e acelerar o 

pagamento do cliente. 

 

 

Escolha do modo de pagamento - Pode escolher o tipo de pagamento que o cliente utilizou 

seja cheque, dinheiro, multibanco, o Singest Restauração permite criar vários tipos de 

pagamento. 

  

Teclado numérico para sugestão de troco - Insere no teclado numérico o valor entregue 

pelo cliente e o Singest Restauração fará uma sugestão de troco para entregar ao cliente. 

 

Formulário para identificação de cliente - O Singest Restauração tem também um 

formulário onde o Operador pode colocar os dados do cliente no momento do pagamento. 

 

Listagem de clientes já inseridos no software - Listagem de todos os clientes que têm ficha 

criada, para que o operador apenas selecione o cliente pretendido e a informação desse 

cliente é preenchida automaticamente. 

 

Fecho do documento como fatura ou fatura simplificada - opção de fechar o documento 

como fatura ou fatura simplificada. 

 

 

 

 

Controlo de Limite de Crédito a clientes  

O Singest - POS permite definir por cliente um valor limite de crédito, sendo possível 

controlar o saldo do cliente em cada transação.  
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Impressão 

O Singest tem um conjunto de funcionalidades de 

impressão  

Impressão de análises 

Impressão de um conjunto alargado de análises no 

front-office através da impressora de talões. 

Impressão de Etiquetas 

Funcionalidade que permite imprimir uma etiqueta 

de identificação do artigo, essa etiqueta pode ser 

personalizada ao gosto do cliente de forma a 

conter a informação pretendida pelo mesmo, a 

informação pode ser preços, descrições do artigo, 

código de barras, entre outra. 

 

 

Recibos  

Funcionalidade para gestão de recibos de consumos que ficaram a crédito.  

Neste menu podemos rapidamente verificar a conta corrente de um cliente específico 

assim como regularizar os valores pendentes de uma forma rápida.  

 

 



POS - Touch 2014 
 

7  

 

Gestão de caixa 

Este menu destina-se ao controlo do caixa permite verificar a quantia em caixa, o valor 

recebido por tipo de pagamento, fazer retiradas do caixa e organização de trocos para 

dia seguinte. 

O Singest permite também configurar uma caixa por operador de forma a gerir o valor 

faturado por operador. 

 

Análises  

O front-office contem um conjunto de analise de gestão para que o utilizador consiga 

rapidamente obter informação acerca do seu negocio,  

Mapas de vendas, Analise de faturas POS, Consultas de mesa e recibos  

Além das análises de gestão também tem disponíveis análises financeiras com as 

seguintes análises: apuro diário, resumo por família, resumo do iva e detalhe por 

documento. 
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Geração do Ficheiro SAFT-PT 

Ferramenta de geração do ficheiro SAPT-PT para posterior envio para a AT (Autoridade 

Tributaria Aduaneira) 

 

 

Requisitos Recomendados:   

Sistema Operativo: Windows XP  

Processador: Pentium 4 - 3.0 Ghz 

RAM: 1 giga  

Disco Rígido: 80 gigas 

 

 

 

Acessórios 

Leitor de código de Barras 

Balanças com porta de comunicação 

Displays    
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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. 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 


