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Informação atualizada 
automaticamente sobre os 
valores cedidos, adiantados e 
devolvidos.

 

 

BUSINESS 
AT SPEED

PHC Factoring CS
A gestão dos contratos de Factoring

Visite www.phc.pt

A solução para a gestão integrada dos vários Contratos 
de Factoring, as respetivas cessões, adiantamentos, 
recibos e devoluções, bem como o controlo dos custos 
e comissões pelos créditos cedidos.

Benefícios

Solução

Destinatários

Créditos de factoring 
integrados com os 
módulos PHC Gestão CS 
e PHC Contabilidade CS

Controlo de cada cessão

Atualização automática de 
informação sobre valores

Organizações que usem 
cobrança em Factoring

http://www.phc.pt
http://www.phc.pt/portal/programs/estview.aspx?ref=Factoring
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Controlo total sobre todos os Contratos de Factoring numa só aplicação.• 
Gestão completa das cessões de crédito.• 
Controlo das contas correntes dos devedores.• 
Controlo da conta corrente do aderente contrato a contrato.• 
Informação da situação dos créditos cedidos.• 
Gestão diária dos montantes disponíveis para adiantamento.• 
Informação sempre atualizada sobre os valores autorizados e valores cedidos por devedor.• 
Melhor acompanhamento do financiamento do ciclo de exploração.• 
Gestão completa das devoluções de cessões de crédito.• 

O PHC Factoring CS é um módulo adicional, que só funcio-
na em conjunto com o módulo PHC Gestão CS 
O seu objetivo é a gestão dos contratos de factoring, res-
pectivas cessões, adiantamentos, devoluções e recibos das 
entidades Aderentes.
Com este módulo o utilizador terá um apoio total e im-
prescindível ao controlo desse instrumento financeiro. este 

módulo permite ainda o controlo dos totais de custos e 
comissões pelos créditos cedidos.
O Factoring é uma atividade que consiste na tomada de cré-
ditos a curto prazo por uma instituição financeira, designada 
por FAtOr, que os fornecedores de bens ou serviços (ADe-
reNteS), constituem sobre os seus Clientes (DeveDOreS).

Principais funcionalidades
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Caso possua o PHC Projeto CS, pode obter informação sobre o processo e 
sub-processo a que dizem respeito os contratos. valores automaticamente 
atualizados após a emissão de recibos. Quando definidas comissões fixas, 
efetua o cálculo do seu valor percentual para cada documento incluído nas 
cessões de crédito.

O PHC Factoring CS permite o controlo de todo o ciclo pro-
cessual relacionado com as rotinas de Factoring. Associado a 
cada Contrato, gera as respetivas Cessões de crédito, regista 
os Adiantamentos da Factoring, eventuais Devoluções de 
documentos enviados para cobrança e emite os recibos aos 
clientes Aderentes numa série própria, com toda a informação 
relacionada com o Contrato e a Cessão a que respeita. Ao 
efetuar os recibos, pode regularizar de imediato os adianta-
mentos associados à cessão de crédito. Após a emissão dos 
recibos são automaticamente atualizados os valores regu-
larizados nas cessões de crédito e, caso sejam regularizados 
adiantamentos, são também atualizados nos contratos os 
totais adiantados e o valor regularizado do separador de 
Adiantamentos.

Configuração de Clientes 
É nas fichas de Clientes que são registados os dados das so-
ciedades de factoring, sendo necessário criar um Cliente para 
cada Fator. A partir da ficha do Cliente, quer seja devedor ou 
fator, poderão ser consultados os dados de todos os contratos 
de factoring que tem associados. Os valores de juros relati-
vos aos adiantamentos, calculados em função do período 
decorrido entre o adiantamento de fundos e a liquidação da 
dívida do Cliente, não são calculados automaticamente. estes 
campos são de introdução direta de valores pelo utilizador.

Funcionalidades
Com este módulo tem também a possibilidade de verificar 
os valores autorizados e cedidos, devedor a devedor e para 
todos os devedores do contrato. Os valores cedidos são atu-
alizados após cada cessão de crédito. É também no Contrato 
que são registados os adiantamentos relativos ao mesmo. A 
partir do contrato poderão consultar-se as suas cessões de 
crédito, os movimentos, os planos de pagamentos, adianta-
mentos e devoluções.
Na Agenda de dívidas de Clientes podem filtrar-se os valores 
em dívida mas cedidos ao Fator, não cedidos ao Fator ou a 
globalidade das dívidas de Clientes.

Nas fichas de Clientes a única configuração nos dados necessária para 
o funcionamento do PHC Factoring CS, é a indicação se o Cliente é 
fator ou não.

António Pereira, Diretor de Sistemas de Informação da CePSA.

"As soluções PHC criaram uma maior autonomia 
operacional das filiais, permitindo obter uma 
informação mais objetiva e oportuna.” 

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
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Integração na Contabilidade 
Se possuir o módulo PHC Contabilidade CS é possível integrar 
Cessões de Crédito, Adiantamentos de cessões de crédito, 
Devoluções de cessões de crédito e recibos de Factoring. 

Dr. Luís Marvanejo, responsável dos Armazéns Marvanejo.

“tendo sido possível integrar os diversos processos de 
negócio no PHC, que, pela sua capacidade de gestão de to-
das as vertentes do negócio, apoiada pela disponibilização 
de informação em tempo real, permite tomar decisões de 
gestão no momento certo, foi possível eliminar redundân-
cias administrativas e otimizar processos, aumentando a 
produtividade dos recursos humanos e a eficiência comer-
cial da empresa.”

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

este documento tem como objetivo descrever as funcionalida des do software. Como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no 
mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do Software, se a mes ma corresponde ao que necessita.
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©PHC | todos os direitos sobre este documento estão reservados. este documento tem apenas objetivos de informação. 
A PHC não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHC é uma marca registada.

design | www.cabine.pt

Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a “iDirecto” 
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

http://www.cabine.pt
www.phc.pt/idirecto

