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SEDE
Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase
Apart. 2376 
4701-905 Braga - PORTUGAL

Comercializado por:

T +351 253 287 583
F +351 253 287 584
email geral@europesagem.com

www.europesagem.com
facebook.com/ePseuropesagem

CENTRO DE APOIO SUL
Rua Actriz Adelina Fernandes 15A Dto.
2795-005 Linda-a-Velha
Lisboa - PORTUGAL

Consulte a tabela de preços

CARACTERíSTICAS MÓDULO ETPOS 5 REFERêNCIA

 · Picking
 · Registos através da leitura de códigos de barra, com associação da 
respetiva quantidade.

 · Modos de leitura
 · Configuração do modo de leitura dos códigos de barras, através da 
câmara do dispositivo ou via leitor, quando aplicável.

 · Plataformas
 · Aplicação disponível para dispositivos Android e iOS.

 · Idiomas suportados
 · Aplicação disponível nos idiomas Português, Espanhol, Francês, 
Inglês e Neerlandês.

 · Exportação dos registos
 · Exportação dos registos para ficheiro em formato csv ou xml.

 · Autoridade Tributária
 · Uso do formato xml definido pela AT, com associação do NIF, para 
facilitar a obrigatoriedade da comunicação dos inventários

 · Consulta rápida de artigos
 · Consulta de artigos, incluindo o respetivo preço e quantidade em 
stock.

 · Importação de dados
 · Importação de dados de artigos, clientes e fornecedores através do 
ficheiro SAFT-PT.

 · Controlo nas leituras
 · Opção para leitura apenas de artigos existentes na tabela de artigos, 
com possibilidade de validação do valor da quantidade.

 · Disponível no Google Play e na App Store.

SUBSCRIÇÃO
 DEFINITIVA 504010

SUBSCRIÇÃO ANUAL 504011

BENEFíCIOS

 · Simplicidade nas obrigações fiscais.

 · Integração direta com clientes ETPOS

 · Rigor no controlo de existências.

 · Diminuição do risco de erro humano.

 · Aumento da produtividade.

Consultar tarifa de precios.

ETPICK

AGILIZAÇÃO NA GESTÃO
DE INVENTÁRIOS


