SOFTWARE SEMPRE ATUALIZADO.
INVESTIMENTO SEMPRE ATIVO.
NÃO DEIXE QUE O INVESTIMENTO QUE FAZ EM SOFTWARE PERCA VALOR.
ESTEJA ATIVO, ESTEJA ON.

NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS
E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS.
ESTAR ON, É GARANTIR QUE O SEU
INVESTIMENTO NÃO PERDE VALOR.

Com o PHC On, o investimento que faz em software não desvaloriza
com o passar do tempo. Pelo contrário, mantém–se ativo aumentando
o valor do software e potenciando o desempenho de toda a empresa.
Isto porque o serviço PHC On garante-lhe o acesso imediato às
diversas atualizações do software PHC CS e disponibiliza conteúdos
que apoiam os utilizadores no seu dia-a-dia.

ESTAR ON, NÃO É SÓ TER AS FUNCIONALIDADES MAIS RECENTES.
É TAMBÉM GARANTIR AS FUNCIONALIDADES QUE MAIS NINGUÉM TEM.
Todos os anos o software PHC CS traz + de 100 novas funcionalidades que tornam as empresas
mais inovadoras e competitivas. Mas, com o serviço PHC On, o investimento que faz em software
vai mais além das novidades. Tudo, porque ainda tem acesso a funcionalidades exclusivas.

FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS PHC ON
+ Envio automático das faturas e guias de transporte para
a Autoridade Tributária.
+ Criação rápida do ficheiro com inventários de
existências a enviar à Autoridade Tributária.
+ Gestão automática de penhoras e pensões de
alimentos.
+ Produção dos reports estatísticos (ficheiro COPE)
a enviar ao Banco de Portugal.
+ Sincronização com o MailChimp® para enviar
e monitorizar as suas campanhas de email.

MANTENHA O SEU INVESTIMENTO ATIVO COM O PHC ON
Sempre que surjam mudanças na
legislação que motivem alterações no
software, não se tem de preocupar.
Cada nova versão do software fica
disponível, de imediato, para ser
atualizada.
Portal online com tutoriais, vídeos de
formação e notícias em primeira mão.
A qualquer hora, a resposta para as suas
dúvidas.

Acesso privilegiado a funcionalidades
exclusivas que potenciam
o desempenho.
Só para si que está on.
Calendário que integra com o software
e o alerta para as entregas legais.
Relaxe, não vai falhar uma data.

+ Ligação automática ao Dropbox® para anexar os seus
ficheiros.
+ Sincronização com o Outlook® e Gmail® para ganhar
mais agilidade no seu dia-a-dia.
+ Visão global da atividade com acesso aos seus
dashboards em qualquer dispositivo.
+ Processamento automático de remunerações em
espécie.
+ Atualização automática dos mapas de gestão.
E estas são apenas algumas.
Tem mais funcionalidades exclusivas à sua espera.

Tudo sobre o PHC On em:
www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/

O QUE DIZ QUEM ESTÁ ON?

Ter o PHC On ativo é ter
a certeza que o meu software
está sempre atualizado, tenho
direito imediato a todas
as versões durante 1 ano,
sem complicações
ou preocupações.

Com o PHC On estou sempre
a par das novidades do
software, tenho acesso
a todas as versões,
alterações e atualizações.
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