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Gestão de Ativos 
O módulo Gestão de Ativos do ARTSOFT efetua a gestão completa de todos os ativos da 

empresa, sejam tangíveis, intangíveis ou em curso. Este módulo considera as especificidades 

de tratamento que os diferentes ativos exigem ao nível da gestão e satisfaz as exigências 

fiscais relativas ao tratamento e à obtenção de mapas dos ativos. 
 

VANTAGENS 

- Elevado nível de segurança e fiabilidade, permitindo um maior controlo dos ativos da 

organização;  

  - Permite que a empresa contabilize os seus ativos de acordo com as exigências do SNC, ao 

nível das revalorizações e testes de imparidade nos diversos modelos de integração; 

- Possibilita a ligação a outros módulos do ERP, nomeadamente à gestão comercial, 

contabilidade e dossiers (projeto), de modo a permitir uma integração mais abrangente; 

- 

Permite extrair informação a integrar nos mapas fiscais de amortizações, reavaliações e 

abates, além de permitir o tratamento de tributações autónomas (modelo 32); 

- Facilidade em consultar e organizar informação ao identificar os ativos e associá-los a 

etiquetas e códigos de barras; 

- Grande flexibilidade e customização, adaptando-se às necessidades de cada cliente. 

www.inforestilo.pt
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONALIDADES  

- Realização de operações de forma flexível, como a amortização de ativos através dos mais 

recentes métodos de amortização, como sejam a linha reta, o saldo decrescente 

duodécimos e ativos não amortizáveis; 

- Extração de inventários detalhados sobre todos os ativos da empresa; 

- Integração na contabilidade da empresa e nos mapas fiscais dos valores apurados; 

- Diferenciação entre plano fiscal (valores fiscalmente aceites) e de gestão (valores 

integrados na contabilidade); 

- Contabilização de todo o tipo de ativos (tangíveis, intangíveis, propriedades de 

investimento e financeiros); 

- Gestão operacional, manutenção e localização dos equipamentos com controlo do ciclo de 

vida dos mesmos; 

- Controlo de as garantias, leasings e seguros dos ativos da empresa;  

- Tratamento de grandes reparações, reavaliações, revalorizações, testes de imparidade e 

abates de ativos; 

- Elabora planos fiscais e planos de gestão, no qual o último faz revalorizações, testes de 

imparidade que permitem fazer simulações (ao possibilitar a reposição dos dados originais); 

- Inserção de valores por acumulados; 

- Gestão de turnos dos bens; 

- Criação e personalização de fichas adicionais de informação que possibilitam, entre outras 

possibilidades, gerir a marcação de revisões ou inspeções de viaturas e de edifícios; 

- Configurações de alertas automáticos, particularmente úteis quando os prazos, as 

garantias, os leasings e os seguros, entre outras possibilidades, estão a terminar; 

- Criação de vários cenários contabilísticos e com integrações distintas com possibilidade em 

trabalhar com qualquer moeda no diário; 

- Cumprimento de todas as exigências fiscais em vigor. 
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