


Outras integrações

Adicione outras integrações de documentos com
origem em distintas plataformas externas.

SAF-T(PT)

Basta selecionar o ficheiro SAF-T(PT) e
automaticamente o conteúdo do
documento será integrado diretamente
para o módulo da Contabilidade
PRIMAVERA.

e-fatura

Selecione um intervalo de datas e
automaticamente a solução importa para a
sua estrutura de dados os documentos que
constam no e-fatura.

ERP  

PRIMAVERA

Simplificação de tarefas com o “Accounting Automation”

A MAXSOURCE utiliza a solução PRIMAVERA Accounting Automation (PAA), um motor de aceleração, que
automatiza os lançamentos no módulo da Contabilidade PRIMAVERA, através da integração automática dos
dados com origem noSAF-T(PT), e-fatura, eoutras fontesde informação.

METODOLOGIA DE TRABALHO:



Desenvolvimento de “Interfaces”

A MAXSOURCE tem desenvolvidos interfaces diversos no sentido de simplificar diversos
processos :

Exportação de processamento de 
salários para outros ERP’s

Importação de alterações mensais para o 
processamento de salários

Importação de movimentos bancários na tesouraria

Importação do ficheiro SIRE (recibos verdes) do portal AT

Diversos desenvolvimentos à medida
Importação do SAF (T) de fornecedores



Reconciliação bancária automática

A MAXSOURCE utiliza a funcionalidade do ERP que garante a reconciliação automática dos documentos
pendentes no módulo de bancos através da importação do ficheiro de extrato bancário do banco.

Integração dos diversos sistemas ERP

A MAXSOURCE parametriza os diversos módulos do ERP (Logistica, Recursos Humanos,
Ativos) de forma a possibilitar a integração automática na contabilidade de forma a
simplificar o trabalho.
.

contabilidade

Vendas

Compras

Activos

Recursos 
Humanos

Inventários

Tesouraria

contabilidade



Declarações obrigativas com o “Fiscal Reporting”

A MAXSOURCE utiliza o "Office Extension” para o Excel
permitindo a emissão de relatórios de gestão, mapas
anuais/mensais de análise económico-financeira,
demonstração de resultados, análise de rácios e outros
indicadores comparativos plurianuais. Tudo, de forma
simples e muito intuitiva, através de uma ferramenta
que conhece muito bem – o Microsoft Excel, com ligação
automática à base de dados SQL.

Relatórios mensais com “Office Extensions”

A MAXSOURCE utiliza a solução PRIMAVERA Fisca
Reporting (PFR), uma ferramenta que simplifica a geração
das declarações fiscais a que as empresas estão
legalmente obrigadas, através dos Web-services
disponibilizados pela AT (Autoridade Tributária e
Aduaneira), permitindo efetuar entregas online,
características que promovem aumentos significativos de
produtividade.




