Faturação, compras,
stocks, tesouraria.

GESTÃO QUE SE
ADAPTA À SUA ÁREA
DE ATIVIDADE.

Experimente
grátis até 30 dias
DRIVEFX.NET

1

Descritivo Drive FX

SOFTWARE DE GESTÃO
COMPLETO PARA
PEQUENAS EMPRESAS

CONTROLE O SEU NEGÓCIO
COM UM SOFTWARE CLOUD
COMPLETO E ADAPTADO.
Com o software de gestão Drive FX a sua
empresa torna-se mais competitiva porque:
• Gere de forma completa e integrada as áreas
vitais do negócio — faturação, clientes, compras,
fornecedores, tesouraria, bancos e stocks;

• Adapta-se às suas necessidades
específicas através de uma loja de addons especializados.

• Ganha a liberdade que precisa para executar as suas
tarefas de controlo e de gestão a partir de qualquer
lugar e dispositivo;

• Não tem fidelizações nem compromissos.

• Acrescenta add-ons especializados para que o
software se adapte de forma rápida e fácil às exigências
da área em que atua.

• Não precisa de ser instalado. Está pronto
a utilizar.

Optámos por este
software pela fiabilidade
que a marca PHC tem no
mercado e também pelo
valor da subscrição.

Ana Paula Mega, Sócia-Gerenteda
Piglet & CO

• Está disponível a partir de qualquer
dispositivo e de qualquer lugar.
• Não tem custos de manutenção. É
atualizado de forma automática e gratuita.
• Não lhe dá preocupações porque cumpre
com a legislação em vigor.
• É confiável por ser by PHC. Conta com
a experiência e credibilidade de uma
empresa que desenvolve software há mais
de 25 anos.

MELHORE A GESTÃO DA SUA EMPRESA
COM O DRIVE FX

Indicadores que o apoiam na
tomada de decisão

Software certificado,
pronto a usar e sem custos
de manutenção
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Segurança e confidencialidade
garantidas

Gestão integrada a partir
de qualquer lugar

Controlo de todas as áreas
vitais do seu negócio

Personalização máxima,
à sua medida
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GESTÃO COMPLETA,
SEM PREOCUPAÇÕES
E EM QUALQUER LUGAR.
Começa-se logo a usar.
O Drive FX está pronto a utilizar. Não perde tempo
com instalações, não se preocupa com servidores, não
tem custos de manutenção e utiliza sempre a versão
mais recente. Sem esquecer que as atualizações são
automáticas e gratuitas. Não podia ser mais simples.
Utiliza-se em qualquer lugar.
Controla as operações a partir de qualquer lugar e torna
o seu dia mais produtivo. Seja a enviar faturas, a colocar
encomendas, a gerir avenças ou a analisar o seu cash
flow, pode fazer tudo a partir do dispositivo móvel.
Cumpre com a legislação em vigor.
Anda sempre descansado em relação à legislação.
Todos os documentos estão — e estarão — sempre
de acordo com as normas legais em vigor. Isto porque
o software Drive FX é atualizado automaticamente a
qualquer alteração legal que surja.
Protege a sua informação.
A sua informação encontra-se encriptada segundo o
protocolo de segurança TLS (Transport Layer Security)
e protegida (24 horas por dia) por especialistas em
segurança de dados que realizam detalhadas auditorias
de proteção e controlo.
Integra-se com outras aplicações.
Seja para obter uma maior interação entre o Drive FX
e outras aplicações, seja para otimizar oportunidades
de parcerias que melhoram a gestão interna, a API
(Interface de Programação de Aplicações) do Drive FX é
simples de usar e dá-lhe mais soluções para gerir o seu
negócio da forma que precisa.

Software Certificado
nº 1203/AT

Com o Drive FX
diminuímos o tempo
gasto no processo de
faturação, poupando
cerca de uma hora por dia
em tarefas relacionadas
com este processo .

João Ruivo, gerente da HCR.

ADAPTE O SOFTWARE ÀS SUAS
NECESSIDADES.
BASTA ESCOLHER ADD-ONS,
ADICIONAR E CRESCER.
O Drive FX é um software de gestão com características
especiais.
E o que o torna especial é ser um ecossistema que também
inclui uma loja online (Drive FX Store) que lhe dá a capacidade
de acrescentar funcionalidades (add-ons) à medida das
especificidades da área onde atua ou necessidades de negócio.
Esta capacidade de se estender o software através de “peças
especializadas” e que se integram na perfeição, não só aumenta
a performance da empresa como lhe dá potencial para se
adaptar e a tornar ainda mais competitiva.
E são várias as possibilidades que encontra na Drive FX
Store. Pode optar por adicionar add-ons setoriais agrupando
funcionalidades que ajustam o software à sua área de atividade
(clínicas, centro de estética, ginásios, suporte e logística,
entre outras). Ou acrescentar funcionalidades específicas que
expandem a utilização do software de forma transversal (p.
ex. gestão de campanhas, envio de newsletters, referências
multibanco).
A escolha é sua. É só adicionar e crescer.
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FUNCIONALIDADES QUE SIMPLIFICAM O SEU DIA
FATURAR DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA

As informações sobre o seu negócio no ecrã principal

Emita qualquer documento, a qualquer altura.
Sejam faturas, faturas-recibo, faturas simplificadas,
notas de crédito/débito, guias de transporte/
devolução/ remessa, orçamentos ou proformas, o
Drive FX permite-lhe emitir qualquer documento que
necessite a partir do seu PC, tablet ou smartphone.

Emita um documento e envie de seguida por email.
Com o Drive FX, depois de criar um documento de
faturação pode enviá-lo posteriormente por email para
o seu cliente. Esta ação, além de poder aumentar a
probabilidade de receber a tempo e horas, também
torna o seu negócio mais ecológico.

Personalize as suas faturas com o seu logótipo.
Com Drive FX pode incluir o seu logótipo nos
seus documentos de faturação e distinguir-se da
concorrência através da sua marca.

Faça a gestão dos seus clientes, fornecedores e
respetivas vendas e compras.
Seja para faturar ou para receber, a moeda deixa de
ser problema para o seu negócio. O software de gestão
Drive FX permite-lhe decidir o valor de câmbio e emitir
faturas em moedas estrageiras.

Transforme documentos internos em faturas.
Folha de obra, encomendas a clientes, orçamentos
e propostas, são documentos internos (ou dossiers
internos) que por norma, dão origem a documentos
de faturação. O Drive FX realiza esta passagem de
informação de forma fácil para que minimize os erros
na transferência da informação e crie documentos de
faturação de forma mais rápida.

Deixe de repetir tarefas relacionadas com
pagamentos recorrentes ou avenças.
Gira a sua carteira de clientes e a relação comercial com
os seus fornecedores. Emita facilmente documentos
de venda, de compra, documentos de adiantamento de
clientes ou adiantamentos realizados a fornecedores.
Acompanhe a conta corrente e controle as dívidas dos
seus clientes.
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Escolha como os seus clientes lhe vão pagar.
Com o Drive FX pode flexibilizar os seus recebimentos,
minimizando a probabilidade dos seus clientes ficarem
com dívidas. Pode repartir o valor total das faturas em
diferentes tranches, dando condições de pagamento
favoráveis aos seus clientes.
Fature na moeda dos seus clientes internacionais.
Seja para faturar ou para receber, a moeda deixa de ser
problema para o seu negócio. O software de gestão
Drive FX permite-lhe decidir o valor de câmbio e emitir
faturas em moedas estrageiras.
Fature a vários estabelecimentos.
O Drive FX dá-lhe a flexibilidade que precisa para
registar diferentes estabelecimentos na ficha de um
cliente e faturá-los de forma independente.
Defina o limite de crédito para cada cliente.
O Drive FX permite-lhe atribuir o valor limite de crédito
que os seus clientes podem assumir perante si e receber
alertas quando o mesmo for atingido.
Ofereça as melhores condições através de descontos
comerciais ou financeiros.
Defina os seus descontos e associe-os aos seus clientes.
Emita documentos com descontos em percentagem ou
valor e decida se estes são cumulativos entre si.
Venda a partir de qualquer lugar com um POS no seu
tablet ou smartphone.
Seja dentro da sua loja, numa feira ou por outro lugar
onde surja uma oportunidade para vender, o Drive FX
dá-lhe a possibilidade de transformar o seu tablet ou
smartphone num Ponto de Venda (POS). Isto porque o
Drive FX tem uma solução de Ponto de Venda (POS)
nativa, especializada para a área do retalho e que está
100% integrada com o software, tornando a gestão do
seu negócio ainda mais completa e sincronizada.

Integre o Drive FX com a sua loja online.
O Drive FX ajuda-o a reduzir algumas tarefas administrativas
sincronizando os procedimentos de venda realizados na
sua plataforma de e-commerce com a gestão operacional
que realiza no software. Desta forma, quando uma
compra é realizada no seu negócio online, os stocks são
automaticamente atualizados e as fatura enviada diretamente
para o email do cliente.

RESPEITAR PRAZOS
E CUMPRIR OBRIGAÇÕES
Cumpra com as suas obrigações legais,
sem preocupações.
Sem complicações e de forma rápida, permite-lhe criar
rapidamente o ficheiro SAF-T PT que a Autoridade
Tributária (AT) lhe exige. O Drive FX assegura-lhe
constante atualização face às obrigações legais,
garantindo que cumpre sempre com as mesmas a
tempo e horas.

Emitir faturas à Administração Pública.
Preparado para responder à obrigação legal referente
á Faturação Eletrónica, o Drive FX permite-lhe emitir
faturas eletrónicas à Administração Pública. Através do
formato UBL 2.1, da eSPaP, não só cumpre a legislação
como garante uma maior eficiência na operação
administrativa.

Faça a comunicação das suas guias para a Autoridade
Tributária de forma automática.
Comunicar as guias de transporte à Autoridade
Tributária é uma obrigação e necessidade do dia-a-dia.
Com o Drive FX é possível fazer a comunicação com a
AT de forma imediata. Desde que cumpridas todas as
premissas, basta criar o documento e gravá-lo, para que
este seja automaticamente enviado à
Autoridade Tributária.
Emita faturas e comunique-as em tempo real à AT.
O Drive FX permite-lhe optar pela comunicação
automática e em tempo real dos seus documentos de
faturação à Autoridade Tributária. Assim, diminui as
suas preocupações e o tempo investido em questões
burocráticas.
Calcule em instantes o IRS a ser retido.
Com o Drive FX pode definir a percentagem de
retenção de IRS a que cada cliente está sujeito.
Ao faturar a retenção de IRS é calculada de forma
simples e automática.
Configure as suas taxas de câmbio.
Ao configurar as suas taxas de câmbio garante que
estas estão sempre atualizadas. Como resultado, emite
faturas em moeda estrangeira sem risco de estar a
perder dinheiro. Uma vez que as taxas de câmbio estão
constantemente a mudar, estas podem ser configuradas
e atualizadas a cada emissão de documentos.

Permitiu-nos poupar
uma média de 8 horas,
com as integrações
automatizadas de clientes,
encomendas, faturação
e outras informações que
vêm diretamente
das lojas.

Tenha as taxas de IVA sempre atualizadas.
Disponibilize referências multibanco.
O Drive FX permite-lhe disponibilizar referências
multibanco nas suas faturas oferecendo aos seus clientes
uma forma mais prática e simples para estes realizarem os
seus pagamentos.
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Para que não tenha preocupações desnecessárias,
no Drive FX não é preciso criar as taxas de IVA.
Já preenchidas por defeito, as taxas de IVA são
automaticamente atualizadas sempre que existam
alterações.

Bruno Patrício, fundador e CEO da
CoposPlástico.com
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CONTROLAR AO DETALHE
AS OPERAÇÕES

Controle o fluxo do seu dinheiro através de
reconciliações bancárias .
Só há uma forma de não perder o rasto ao seu dinheiro:
controlar e comparar as inúmeras entradas e saídas de
tesouraria com os extratos das suas contas bancárias.
Com o Drive FX reconcilia facilmente as transações
financeiras entre a sua tesouraria e o seu banco
(pagamentos, recebimentos e transferências).
Controle as suas transferências entre contas e os seus
depósitos.
Com esta funcionalidade pode registar as transferências
de dinheiro que realiza entre as contas bancárias
da sua empresa, bem como os depósitos feitos
presencialmente em banco. Com estes registos
consegue controlar todo o cash-flow do seu negócio e
manter tudo registado no seu software.
Acompanhe as entradas e saídas de stock da sua
empresa.
Para que consiga antecipar baixas ou faltas de stock e
tomar decisões atempadamente, o Drive FX permite
controlar a entrada e saída de artigos da empresa.
Ao acompanhar os movimentos de stock, mantem-se
sempre atualizado e torna a gestão de produtos uma
tarefa mais simples.
Faça uma gestão fácil e eficaz dos seus artigos em
lote.
Identifique, rapidamente, os lotes de artigos que tem
em armazém e gira a saída dos artigos da forma mais
apropriada para o sucesso do seu negócio (método
FIFO [First In First Out], FEFO [First Expiring First
Out] ou LIFO [Last In First Out]). Saiba sempre o stock
de cada lote por armazém e realize encomendas de
reposição ou transferências entre armazén.
Componha a sua oferta com produtos compostos.
Tem na sua oferta packs que são constituídos por
artigos ou serviços? Com o Drive FX tem a flexibilidade
que precisa para compor diferentes referências e
disponibilizá-las através de um único kit, pack ou
produto composto. Depois, ao vender, são adicionadas
à fatura todas as referências e quantidades que
constituem o pack, movimentando o stock das mesmas.
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OTIMIZAR OS PROCESSOS
E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE

Mantenha o seu inventário físico atualizado e
controlado.
Conhecer o estado do seu inventário é essencial
para o sucesso de qualquer negócio que movimente
stocks. Com o Drive FX reconcilia, sem esforço, as
mercadorias que tem disponíveis em armazém com a
informação que o seu software lhe disponibiliza.
Realize a gestão da sua conta Drive FX.
Para que seja o mais independente possível, através
do Drive FX é possível gerir a sua conta de Cliente
Drive FX. Alterar dados da conta – como o telefone
ou o e-mail –, pedir mais bases de dados, subscrever
novos produtos ou consultar as faturas do pagamento
da sua subscrição, são algumas das ações que vai
encontrar no menu e realizar, de forma autónoma.
Lojas e Armazéns com nomes e morada.
Para além dos stocks, necessita de acompanhar cargas
e descargas de mercadorias entre diferentes locais?
Com o Drive FX pode definir nomes e moradas para
os armazéns e pré-definir corretamente os locais de
carga e descarga.

Aumentámos a nossa
eficiência em 80%

Bruno Queirós, fundador e CEO da The
Baron’s Cage

Faça uma gestão eficaz do seu tempo

Assegure a gestão dos acessos à informação.
Com o Drive FX tem a capacidade de definir
exatamente o que cada utilizador pode visualizar e
executar. Desta forma garante a confidencialidade da
sua informação mais sensível e consegue focar cada
utilizador nas ações que são realmente relevantes para
a sua função.
Seja produtivo no idioma que lhe é mais próximo.
As empresas são cada vez mais globais e os
colaboradores também. Entre português, inglês ou
espanhol, com o Drive FX cada utilizador pode optar
pelo idioma que sente mais afinidade. Ao compreender
melhor as diferentes ações do software está a tornar o
seu dia-a-dia mais produtivo.
Importe os seus dados de forma rápida e fácil.
Quer tenha os seus dados num Excel ou utilize
outro software, com o Drive FX consegue importar
rapidamente toda a informação relacionada com
clientes, artigos, movimentos de conta-corrente ou
SAF-T, sem esforço.

Tenha liberdade para criar no software os utilizadores
que precisa.
O nº de utilizadores no Drive FX corresponde ao nº
de pessoas que utilizam o software em simultâneo.
Ou seja, com o Drive FX tem liberdade para criar os
utilizadores que entender, sendo que apenas podem
aceder, ao mesmo tempo, o número de utilizadores que
subscreveu.
Integre com outros serviços.
Quer integrar outros sistemas e permite que a
informação circule entre os dois? Com o Drive FX é
possível integrar outros serviços e, assim, manter a
mesma informação entre os dois locais permitindo,
por exemplo, integrar encomendas de uma loja online
diretamente com a faturação.
Realize uma gestão eficiente do seu tempo e dos
recursos através da agenda
Sincronizada com as ações de negócio, gere a sua
agenda, o seu tempo e tudo o que tem para fazer. Pode
ainda marcar um evento e registá-lo automaticamente
nas agendas de todos os intervenientes
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TOMAR AS MELHORES DECISÕES
PARA A SUA EMPRESA

Mantenha toda a informação centralizada num único local

Emita vários documentos de seguida e deixe o
Drive FX trabalhar por si.
Defina, através do Assistente de Emissão de
Documentos, os vários documentos a emitir de seguida
e continue a trabalhar, enquanto o software processa
os documentos. Ou seja, de forma automática e
assíncrona, pode emitir documentos de faturação,
dossiers internos ou documentos de compras. Pode
acompanhar, ao detalhe, o estado dos processamentos
que escolheu executar através do ícone de notificação
disponível no Menu.
Centralize toda a informação do seu negócio num
único local
Com o Drive FX anexa documentos a entidades e
registos específicos e guarda os seus documentos
por categorias. A consulta da informação é imediata e
pode ser feita a qualquer hora e em qualquer lugar. Ao
criar o arquivo digital assegura uma melhor gestão e
poupanças efetivas em diversas frentes.

10

Deixe o Drive FX emitir documentos por si

Permite-me gerir o meu
negócio muitas vezes já
sentado no sofá, a altas
horas da noite.

Daniel Rocha - CEO da Gourmet da Vila

As informações sobre o seu negócio no ecrã principal

Tome decisões fundamentadas com recurso
a análises de negócio.
O Drive FX cruza informação e transforma os seus
dados em conhecimento. As diferentes análises
disponíveis no software, como por exemplo;
demonstração de resultados, fluxo de caixa, balancete
de conta-corrente de clientes, compras efetuadas nos
últimos 12 meses, valores de IVA, entre muitas outras,
ajudam-no a sustentar as suas decisões em informações
atualizadas e fundamentadas.
Tenha uma visão global quando entra no software.
Os valores, em tempo real, do total em dívida por
parte dos seus clientes, das transações de compra
e venda mês, o cash-flow e o saldo em bancos, são
apresentados logo na página inicial do Drive FX para
que tenha um ponto de situação global assim que
acede ao seu negócio.

Faça listagens personalizadas sobre a informação
que precisa.
Mais do que as Listagens que traz de raiz, o Drive
FX permite aos utilizadores criarem as suas próprias
listagens e, assim, dispor de todas as informações
necessárias para conhecer o estado da sua empresa.
Uma vez criadas, as listagens permitem uma gestão
mais setorial do negócio.
Conheça o estado da conta-corrente dos seus
clientes.
Com o Drive FX pode, a qualquer altura, consultar
o saldo de conta-corrente dos seus clientes (ou
fornecedores). Tem ainda a flexibilidade necessária
para poder rapidamente visualizar todo o histórico de
movimentos de conta-corrente realizados, ou retirar
listagens dos movimentos que estão por regularizar .
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Organize a sua informação de negócio por projetos ou
processos.
A organização está na base de todas as empresas,
independentemente do setor em que se inserem. O
Drive FX ajuda-o a manter a informação organizada
por projetos ou processos e controlar o acesso à
informação. Tem ainda um alargado número de análises
associadas, que lhe permitem analisar, por exemplo, as
vendas por projeto ou processo.

COM DIFERENTES PLANOS,
CRESCER É UM DESCANSO.
À medida de cada etapa. Os negócios têm necessidades
diferentes de acordo com o seu estágio e dimensão, e o
software que utilizar tem de acompanhar esta evolução.

Com diferentes planos, um para cada fase do seu negócio,
o Drive FX adapta-se às diferentes etapas porque dá-lhe
liberdade para mudar de plano quando precisa.

Evoluir o software ao ritmo do crescimento da
empresa.
À medida que o negócio cresce, o software de
gestão deve crescer com ele. Através do Drive FX é
possível migrar de plano, pedir mais utilizadores ou,
simplesmente, consultar conteúdos formativos.
O seu software de gestão permite-lhe usufruir dos
serviços Drive FX com total autonomia e rapidez.

Com o Drive FX temos
acesso a partir de
qualquer lugar aos dados
contabilísticos da empresa.
Além disso, conseguimos
realizar a nossa faturação
de forma muito rápida e
simples.

Hélder Martins, Sócio Gerente da
Team4cooling

EXPERIMENTAR
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VANTAGENS QUE TORNAM
O SEU NEGÓCIO MAIS SIMPLES

EXPERIMENTAR
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EXPERIMENTAR
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A PHC
A PHC junta a experiência de gestão ao desenho de software.
O nosso software trata da rotina da sua empresa, para que os seus colaboradores possam
ser criativos e explorar novas oportunidades.
O resultado é uma capacidade de gestão de negócio que leva a um novo nível de precisão,
visão e velocidade – Business at Speed.
Na PHC acreditamos que deve ser o software a adaptar-se à sua empresa e não o contrário.
E também sabemos que a sua empresa é única e tem necessidades específicas.
Por isso, focamo-nos em criar soluções inteligentes, adaptáveis, apelativas e completas
– que proporcionam flexibilidade ao seu dia a dia e aceleram a sua tomada de decisão.
ESPANHA

Os produtos PHC aprendem quando a sua empresa aprende, crescem quando a sua
empresa cresce, modificam-se quando a sua empresa se modifica.
Consideramos que a confiança e a mudança são a base para o sucesso. E, acima de tudo,
acreditamos que a liberdade para a mudança na sua empresa só é possível através de
software espetacular.

PRÉMIOS E DISTINÇÕES
MOÇAMBIQUE

Em 2018 a PHC recebe pelo
segundo ano consecutivo
a distinção“Excelência RH
em Grandes Empresas” dos
conceituados “Prémios RH” e
torna-se numa referência nacional
nesta área.

Em 2018 a PHC foi considerada a 7ª
Melhor Empresa para Trabalhar na
iniciativa “Melhores Empresas para
Trabalhar – EXAME/EVERIS/AESE”.
Depois de cinco anos a constar
entre as primeiras 100.

No estudo conduzido pela
consultora Heidrick&Struggles,
a PHC ficou classificada no
17.º lugar no prémio “Excelência
no Trabalho”, do ano de 2015.
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Em 2018 a PHC foi considerada a 7ª
Melhor Empresa para Trabalhar na
iniciativa “Melhores Empresas para
Trabalhar – EXAME/EVERIS/AESE”.
Depois de cinco anos a constar
entre as primeiras 100.

O JN deu a conhecer as 6 melhores
empresas no capítulo da inovação,
das exportações e do crescimento.
A PHC foi uma das seis empresas
distinguidas pelos Prémios
“Fazemos Bem” em 2016.

A PHC recebeu pela primeira vez a
distinção do IAPMEI em outubro
de 2011, estatuto que tendo sido
renovado todos os anos até esta
data.

Em 2018, a PHC Software voltou
a constar pelo segundo ano
consecutivo no Top 10 do prémio
“Empresa Feliz” da Happiness
Works, que avalia o nível de
felicidade das organizações e
premeia as empresas mais felizes
em Portugal.

A PHC recebeu a distinção Cliente
Aplauso em 2014, 2015, 2016,2018
e 2019.

5 PAÍSES
EM 3 CONTINENTES
Que contam com a nossa presença (Portugal,
Espanha, Moçambique, Angola e Peru) e de onde
trabalhamos para clientes de todo o Mundo.

+ 200
COLABORADORES

+ 400
PARCEIROS

Que todos os dias inovam para dar às empresas
mais liberdade para mudar.

Que estão devidamente certificados para realizar
implementações de software e dar suporte
técnico.

+ 33 MIL
EMPRESAS CLIENTES

+ 152 MIL
UTILIZADORES

Que aumentam a sua velocidade e com isso
obtêm melhores resultados com menores custos.

Que fortalecem a sua produtividade, ganham mais
agilidade e descobrem novas oportunidades.

Em dezembro de 2011 a PHC
passou a fazer parte desta lista
restrita de PME.
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