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PHC Grelhas de Cores
e Tamanhos CS
A gestão de stocks por cores e tamanhos
A solução para a gestão de compra e venda de
produtos, simultaneamente por cores e tamanhos.

BUSINESS
AT SPEED

Visite www.phc.pt

Num único ecrã visualiza, por cor
e tamanho, o estado em que se
encontra o stock de um determinado
produto.

Benefícios
Solução
Destinatários

Compra de produtos por
cor e tamanho

Empresas de venda e/
ou fabrico de calçado e
vestuário

Venda de produtos por
cor e tamanho

Gestão facilitada de stocks
Integração total com PHC
Gestão CS
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Principais funcionalidades
•
•
•
•

Gestão de stocks nos eixos cor e tamanho, desde a quantidade a diferentes preços.
Número ilimitado de grelhas de cores e tamanho, com possibilidade de copiar grelhas entre artigos.
Impressão de documentos por colunas e observação/listagem de stock, vendas e encomendas por cor e tamanho.
Impressão de etiquetas com códigos de barras, com a informação de cor e tamanho do artigo.

Opções com Grelhas, Cores e Tamanhos
O módulo PHC Grelhas de Cores e Tamanhos CS é um produto
extremamente especifico para a gestão de stock com 2 eixos,
que funciona em conjunto com o módulo PHC Gestão CS.
Com esta aplicação dispõe das seguintes funcionalidades:
• Observar o Stock atual por cor e tamanho num ou vários
armazéns;
• Visualizar as encomendas de clientes ou encomendas de
fornecedores, tendo em conta esta divisão;
• Alterar e observar os preços de venda por cor e tamanho;
• Acrescentar novas cores e novos tamanhos;
• Configurar dossiers internos para cores e tamanhos;
• Modificar os preços de custo por cor e tamanho;
• Alterar os códigos de barras;
• Observar o stock previsto por cor e tamanho em todos os
armazéns;
• Bloquear artigos por cor e tamanho à saída e entrada;
• Observar a quantidade que se encontra cativada;
• Alterar a quantidade ótima por cor e tamanho, etc.
Faturação mais rápida
Com o módulo PHC Grelha de Cores e Tamanhos CS, ao
introduzir uma fatura, pode de forma imediata visualizar e escolher quais são as quantidades a faturar, mediante os artigos
disponíveis.

Exemplos
• Gestão de stock ilimitado
Pode possuir, para a mesma referência, diversas cores
e tamanhos, diferentes preços e gerir o stock de cada
configuração.
• Simplificação na consulta ou faturação dos produtos
Tem, ainda, a possibilidade de imprimir os documentos
com as diversas quantidades de cada tamanho, respeitantes à mesma cor, numa só linha. Estas quantidades
são introduzidas numa grelha, no momento da compra,
possibilitando assim a consulta ou faturação com base
nessa grelha (tabela cruzada de cores e tamanhos).
• Elaborar diversos tipos de estatísticas
Ao longo de todo o processo pode obter diversas estatísticas de vendas ou inventários por cor e tamanho.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
“Tendo sido possível integrar os diversos processos de
negócio no PHC, que, pela sua capacidade de gestão de todas as vertentes do negócio, apoiada pela disponibilização
de informação em tempo real, permite tomar decisões de
gestão no momento certo, foi possível eliminar redundâncias administrativas e otimizar processos, aumentando a
produtividade dos recursos humanos e a eficiência comercial da empresa.”
Dr. Luís Marvanejo, Responsável dos Armazéns Marvanejo.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
"O Software PHC® é extraordinariamente simples de utilizar, com um interface gráfico simples e agradável, o que
simplificou significativamente o processo de adaptação ao
mesmo”.
Paulo Vieira, Executivo da Assibeta.

No momento de faturar pode selecionar as quantidades
na respetiva grelha de cada artigo.

Este documento tem como objetivo descrever as funcionalidades 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 mesma corresponde ao que necessita.
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Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a “iDirecto”
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

©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.
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