Ficha de Compra do veículo

O estado poderá ser
Usado, Usado com Iva
ou NOVO, para controle de apuramentos de
IVA de bens em 2ª mão

É aqui que coloca os
extras que irão sair na
folha de Tablier

Poderá enviar o veículo/fotos/extras/
características para a
Internet apenas com 1
simples clique

Poderá colocar 8 fotos
por veículo

Gestão de Fornecedores / quem vendeu o
veículo

Controlo de Retomas

Gestão de Preços Custo /
Vendas/Lucros Previstos,
Imposto Automóvel, etc.

Lançamento de despesas do veículos
tais como de preparação e pós venda

Pessoas interessadas neste veículo, o qual deixaram contacto.
Gestão de Procuras e Ofertas

Pesquisa por qualquer parte da informação ex:
matrícula / parte do chassi / Marca, etc.
Arquivo de documentos enviados e recebidos em formato PDF/JPG.

Permite tirar logo por aqui, Dec. Circulação, Termos de Responsabilidade, Folhas
de TABLIER, Proposta de Compra e Venda e Listagem de veículos em stock para
compra de selo num det. mês

Ficha da venda do veículo

Poderá listar as suas
vendas por financeiras,
apuramento das suas
comissões, etc

Poderá apurar as
vendas realizadas
por cada uma das
proveniências,
sabendo assim se
vende mais pela
Internet / revistas /
Amigos, etc.

Gestão de vendedores, apuramento de
vendas e suas
comissões

Poderá programar o
sistema para alertar
ao fim de por ex: 2
anos contactar este
Cliente para um
futuro negócio.

Documentos em Falta / Códigos rádio/
chaves/arranque Data de Inspecção,
Garantia dada, etc.

Gestão de apuramento de Lucros /
Brutos e Reais.

Controlo de transferências, Custos /
Lucros e datas de realização.

Forma como foi pago o veículo, ex: com retoma, pagamento em dinheiro, prestações no
qual lhe dará um Saldo do pagamento efectuado.

Permite tirar logo por aqui, Dec.
de circulação, Garantia, Contratos
de Venda, Fichas de Arquivo do
processo, Vendas por liquidar,etc

Ficha de Cliente
Conta corrente da
facturação, podendo
tirar cartas de
cobrança, etc

o programa automaticamente avisará
nesta data que terá
contactar este Cliente para um novo
possível negócio.
Poderá listar todos
os clientes a serem
contactados numa
determinada data.

Pode enviar
por aqui
emails para
o cliente,
ficando
registados no
programa

Poderá imprimir
directamente num
envelope DL / A4 ou
numa folha A4 os
dados de um cliente
para envio de correspondência

Listagem de todos os veículos
adquiridos de uma determinada empresa

Na conta corrente pessoal, poderá fazer
lançamentos de dívidas, pagamentos, etc,
ficando o cliente com um det. saldo

Pesquise por aqui por qualquer parte do nome, contribuintes, moradas, etc. Ex: Se pesquisar por Amadora aparecem todos os clientes da Amadora

Poderá fazer cartas
de Aniversários,
gestão de etiquetas
para envio de cartas
natalícias, etc

Ficha de Fornecedor

Em todos os módulos tem este botão
de pesquisa o qual
apresenta em lista
todos os registos
para seleccionar o
pretendido.

Gestão de Contas
correntes manuais,
podendo assim lançar em forma de
grelha as facturas e
pagamentos dando o
respectivo saldo
actual

Poderá imprimir
directamente num
envelope DL / A4 ou
numa folha A4 os
dados de um cliente
para envio de correspondência

Nestas setas poderá percorrer
as fichas de Fornecedores

Análise de veículos adquiridos
a este Fornecedor entre datas

Poderá lançar todos os documentos de Fornecedores e fazer a gestão de Contas Correntes.
Poderá listar todas as facturas a pagamento entre datas, fazer notas de pagamento, etc.

Menu LISTAGENS

São muitas as listagens que poderá tirar no programa. Tem também que não aparecem aqui as listagem de ANÁLISE GRÁFICA

Módulo de Facturação

Depois de Vender
um veículo na
Gestão de Vendas, facturar por
aqui o mesmo
apenas terá que
dizer o veículo
que deseja facturar
Análise de todas
as facturas apagamento entre datas
e por Cliente

Exemplo de
alguns tipos de
documentos que
poderá criar

Poderá fazer facturação de comissões a financeiras
bem como facturação de bens e serviços

Análise de veículos adquiridos
a este Fornecedor entre datas

A facturação está preparada para a
exportação do ficheiro SAFT-PT

FUNCIONA EM REDE E É MULTIPOSTO

ACTUALIZAÇÕES CONSTANTES GRATUITAS

ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA

TRABALHA NUMA PENDISK
FUNCIONA EM VPN

Lançamento de
despesas diversas
do stand, ex: Luz,
Ordenados, despesas diversas

Simples agenda de
Contactos. Ex:
EDP, etc

Pessoas que têm
veículos à venda e
que poderão ser
bons negócios de
venda

Ficheiro de Arquivo
de pessoas que procuram veículos com
determinadas características para alertas automáticos. Ex:
O sr. Dos correios
quer um Mercedes a
Gasóleo.
Copias de segurança do programa.
Este módulo é automático uma vez que
o programa avisará
para o fazer de 30
em 30 dias

Para quem tem
página na Internet
com o Wincar
poderá fazer por
aqui toda a gestão
dos veículos.

Ao fazer a as actualizações do programa
que sempre foram gratuitas, aparece nesta
zona as ultimas alterações efectuadas.

Todos os Clientes do Wincar poderão enviar os seus veículos para este portar a fim de os seus colegas poderem
consultar os seus veículos para possíveis negócios.

Todos os veículos que tem em stock com a respectiva foto
poderão ficar a rodar automaticamente numa apresentação
em FLASH . Bom para quem tem uma montra no stand

