
O Software Controlo Orçamental
permite-lhe preparar
detalhadamente o orçamento da
sua empresa e executar o seu
controlo mensalmente através de
dashboards interativos para uma
melhor análise da sua empresa!

 

O que vai melhorar na sua
empresa com este software
O software Controlo Orçamental é uma aplicação direcionada para
as áreas de previsão, análise e controlo orçamental. Através deste
software, é possível elaborar um orçamento detalhado, de uma forma
muito simples e rápida. É ainda possível a comparação de dados
históricos, que podem ser importados automaticamente de balancetes
em Excel ou ficheiros SAFT, tornando a análise de desvios mais rápida
e criteriosa através de dashboards interativos.

Melhore as suas competências ao nível do Controlo de
gestão Orçamental da sua empresa através um software que lhe
permite de forma profissional fazer o Controlo orçamental e análise de
desvios mensalmente. Identifique os desvios das suas contas e
compreenda as causas que os originaram atuando rapidamente pondo
em práticas medidas corretivas.



FUNCIONALIDADES
DO SOFTWARE

Construa o orçamento anual (Ex.
prepare com base mensal todo o tipo
de mapas necessários ao orçamento:
Mapa de Rendimentos, Mapa de
CMVMC, Mapa de FSE, Mapa de
Gastos com Pessoal, Mapa de
Investimentos, Mapa de
Financiamento, Orçamento de
Tesouraria, Demonstração de
Resultados, Balanço, etc.)

Importação automática dados
reais da contabilidade (Balancetes
ou SAFT)

Exportação de Mapas para Excel

Software multi-empresas (sem
limite de nº empresas

Inclui Manual de Utilização



FUNCIONALIDADES
DO SOFTWARE

Visualize os principais indicadores
económicos e financeiros das suas
projeções vs execução real. (Ex.
rendibilidade líquida das vendas,
PMR, PMP, rendibilidade dos capitais
própios, autonomia financeira,
liquidez geral, ponto crítico, margem
bruta, margem de segurança, custo
do passivo, etc);
Obtenha instantaneamente um
relatório com comentários
automáticos aos desvios e análise da
situação económica e financeira das
projeções e resultados reais;
Prepare a sua empresa para os
cenários mais pessimistas através da
simples aplicação de análise de
sensibilidade às principais variáveis
do orçamento;



PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO LIGUE +351 229 397 655

OU ATRAVÉS DO EMAIL GERAL@RCRCONTABILIDADE.PT

VISITE-NOS EM WWW.RCRCONTABILIDADE.PT

INTERESSADO NA VERSÃO
DEMONSTRAÇÃO?

Clique aqui para fazer o
download agora!

https://www.facebook.com/rcrcontabilidadematosinhos
https://www.instagram.com/rcr_contabilidade/
https://www.linkedin.com/company/rcr-servicos-contabilidade/
https://www.rcradmin.com/softwares/CO17PT01/1.2.0.0/UniqueDashboard_CO_v1.2.0.0.exe

