
SABER MAIS

O NOSSO COMPROMISSO

Disponibilizar o melhor software

para a gestão do seu negócio. 

GESTÃO INTEGRADA
DA SUA EMPRESA

ERP

www.inwork.software



Simplifica a gestão comercial e financeira; Ideal para pequenas e médias empresas

Automatiza e facilita processos; Aumenta a produtividade dos recursos humanos

Desenvolvimento do negócio; Melhora o controlo e otimiza recursos

Inovação e competividade; Versátil, adapta-se, facilitando novos processos

Modular e adaptável à empresa; Adapta-se aos requisitos e métodos do 

funcionamento da empresa 

Menu de contexto dinâmico e estruturadoInterface de fácil utilização e parametrizável;

O inWork ERP é um software desenvolvido com o objetivo de simplificar a gestão comercial e financeira de 

pequenas e médias empresas e de empresários individuais. Este foi desenvolvido de forma a integrar toda a 

cadeia de valor da empresa já que permite a otimização dos recursos utilizados no desenvolvimento do 

negócio. É possível ter uma solução para todos os departamentos, desde a produção à distribuição, 

passando pela gestão e comercialização. O interface simples e amigável foi pensado de forma a permitir por 

parte do utilizador a redefinição de funcionalidades, automatizando assim processos rotineiros, dando 

origem a uma eficiência e produtividade dos recursos humanos afetos a essas tarefas.  

A possibilidade de criar novas características 

nas fichas de clientes, fornecedores, vendedores e 

produtos fundamental para uma gestão eficaz em 

cada fase do crescimento da empresa;  

Campos Menu de contexto

O QUE É?

VANTAGENS

O menu de contexto contém opções e valores 

diferentes de acordo com o local em que é ativado, 

podendo ser programado de forma a incluir novas

funcionalidades; 

Sem necessidade de programação, permite ao 

utilizador construir as análises, listagens e 

gráficos de acordo com as suas necessidades.

Listagens configuradas Parametrização
Através de uma linguagem de alto nível é 

possível incorporar novas funcionalidades, 

integrando-as nos campos, eventos, consultas, 

listagens programadas, etc;

Clientes e fornecedores; Stocks; Documentos; 

Encomendas; Gestão de obras; Contacto CRM; 

Contabilidade; Gestão Financeira; R. humanos; 

Módulos POS; Bombas de gasolina; G. de cargas; 

Módulos Dashboards
Configuração de widgets de acordo com as

preferências de cada utilizador. Facilidade de 

incorporar qualquer tipo de informação gráfica 

ou texto em toda a aplicação.

DESTAQUES

Ferramentas inovadoras de automação (RPA) que 

permitem uma poupança de tempo em tarefas de 

rotina tornando o inWork uma das soluções mais 

evoluídas neste segmento de mercado.

Ferramentas RPA API
Disponibilização de um conjunto de métodos que

permitem o consumo e depósito de informação

existente no ERP inWork.


