
 

 

Área de formação 

Operações Setoriais 

Conteúdo Programático 

Pssst! TM e Tlim TM 
(Restauração e Retalho) 14 HORAS* 

 

* Estimativa do tempo que necessita para realizar a formação na sua totalidade 
** Nº de dias que a formação está disponível. Verifique a data de início! 

30 DIAS** 

 

Destinatários 
Consultores, Técnicos e Utilizadores 
PRIMAVERA que pretendam 
conhecer a solução Pssst! e Tlim da 
PRIMAVERA. 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

Pré-requisitos 
Conhecimentos em informática na 
ótica do utilizador; Computador 
com acesso à Internet e som; Conta 
de e-mail. 

 

Certificação de técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

 

 

 

 

 
Contactos 
Angola/  
(+244) 222 440 447 
academy_ao@primaverabss.com 
 
Cabo Verde/  
(+238) 356 37 73  
academy@primaverabss.com 
 
Moçambique/  
(+258) 21 303 388  
academy_mz@primaverabss.com 
 
Portugal/  
(+351) 253 309 241  
academy@primaverabss.com 
 
 

Objetivos 

As soluções POS (Point of Sale) Pssst! e Tlim, desenvolvidas 

especificamente para modernizar o serviço ao cliente e 

aumentar a produtividade dos pontos de venda das empresas 

dos setores do retalho e da restauração, permitem dar 

resposta a empresas de todas as dimensões, nomeadamente 

cadeias de lojas e de restaurantes. 

Esta formação tem como objetivo dotar os participantes dos 

conhecimentos fundamentais para trabalhar com esta solução 

da PRIMAVERA. 

 

Principais Objetivos: 

 Saber registar artigos e respetivo controlo de stock 

 Ser capaz de efetuar operações de caixa 

 Saber registar movimentos de venda 

 Saber como trabalhar com diversas moedas 

 Saber integrar os movimentos com o ERP PRIMAVERA 

 

Plano de Formação 

 

Apresentação da Solução 

 

Gestão de Frente de Loja 

Processos de vendas 

 

Principais Operações Diárias 

Fechos, movimentos, consultas e contas correntes. Controlo 

eficiente do caixa, dos níveis de stocks, das encomendas a efetuar 

aos fornecedores e da própria gestão dos colaboradores. 

 

Demonstração e Simulação de Operações 

Apresentação de exemplos  

 

Processos Organizacionais 

Análise consolidada da informação 

Análises de vendas 

Gestão eficaz dos artigos e dos stocks 

 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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Plano de Formação (cont.) 

 

Gestão Financeira do Negócio 

Gerir de forma agregada as contas correntes dos clientes e 

dos fornecedores 

Visão integrada dos compromissos de tesouraria 

 

Multi-Moeda 

 

POS Integrator 

 


