
O XD AUTO OFICINAS é uma 
aplicação desenvolvida com as 
mais recentes tecnologias.
Permite gerir serviços tais como: marcações, 
obras, orçamentos, tempos de empregados, 
garantias, histórico de Viaturas e Clientes, entre 
outras.

GESTÃO COMPLETA
PARA OFICINAS

AUTO



GESTÃO E REGISTO DE 
INTERVENÇÕES 

Faz a gestão por viatura/matrícula 
(por cliente) com agenda de 

marcações; Histórico de todas 
as intervenções da viatura com 
valorização das folhas de obra.

VÁRIOS TIPOS DE LISTAGENS 
Possibilidade de criar várias listagens 

como: ano da viatura, modelo, 
marca, data da próxima revisão, km, 

entre outros.

OTIMIZAÇÃO NA FATURAÇÃO 
A SEGURADORAS 

Permite a imputação de 2 
entidades à mesma folha de obra, e 

consequente gestão da franquia.

CONVERSÃO DE NOTAS DE 
REPARAÇÃO E ORÇAMENTOS  

Conversão de forma integral ou 
parcial em documentos de faturação 

com gestão de impostos para 
produtos em “segunda mão” 

(Iva bens usados).

ITENS  
Vendas de Itens (capacetes, luvas, 
pneus, filtros, etc) com gestão de 

stock e consultas/pesquisas de 
vendas.

CRM/FIDELIZAÇÃO DE 
CLIENTES 

Baseado no histórico de revisões 
de cada cliente, emite alertas 

sobre as próximas revisões. Alertas 
de aniversários dos clientes e 

criação de listagens para mailings 
personalizados para clientes.

REVISÕES (FOLHAS DE OBRA) 
Registo de revisão/abertura de 

folha de obra, fecho/impressão e 
consultas/pesquisas de revisões.

GESTÃO DE ESTADOS DE 
DOCUMENTOS  

Permite gerir a análise do ponto de 
situação da intervenção, de obra, 
consultas/pesquisas de revisões.

VEÍCULOS   
Registo de compras, Registo de 

vendas, Gestão de veículos em stock, 
Consultas/Pesquisas de transações.

AUTO GESTÃO COMPLETA PARA OFICINAS



REGISTO DE FORNECEDORES 
Registo dos fornecedores com 
melhor preço, e última data de 

aquisição por produto.

REFERÊNCIA FORNECEDOR 
Registo da compra por código/
referência do fornecedor (pode 
utilizar coletores de dados para 

conferência e comparação entre 
encomendas e a fatura/guia).

INVENTÁRIOS 
Inventários valorizados (PCU/

PCM) por armazém e por família 
(contagens de stock entre datas com 
informação de desvios), com recurso 
a coletores de dados de contagem de 

stock.

ARQUIVO DIGITAL  
Com possibilidade de guardar 

documentos ou imagens sobre 
produtos, fornecedores e clientes.

CAMPOS EXTRAS 
Personalizáveis para se imputar 

informações adicionais à viatura com 
pesquisa em relatórios e listagens.

FICHAS DE CLIENTES 
Criação de fichas de clientes 

detalhadas com suporte para 
múltiplos contactos e moradas.

RELATÓRIOS ILIMITADOS 
Relatórios de itens e veículos em 

stock e relatórios de compra e venda 
de Itens e veículos com tabelas e 

gráficos com filtros por datas, marca 
e  tipo. Relatórios de revisões por 

datas e marca.

PESQUISA RÁPIDA 
De forma simplificada faça uma 

pesquisa de pneus por marca, tipo, 
tamanho e stock, com consulta dos 
produtos/serviços anteriormente 

efetuados ao cliente.

GESTÃO DE CONTA CORRENTE 
CLIENTE

Possibilita a gestão de pagamentos 
antecipados e o envio automático de 

avisos de vencimento.

CÓPIAS DE SEGURANÇA    
Permite a criação integrada de cópias 
de segurança, Manutenção de lista/
histórico e reposição automática de 

cópias de segurança.

DESCONTOS E OFERTAS    
Permite elaborar preços especiais 

por cliente e módulo de promoções 
com validade temporal .

CONTA CORRENTE 
FORNECEDOR 

Gestão de conta corrente de 
fornecedor com extratos, pendentes 

e acumulados.



AUTO ATUALIZÁVEL
Nunca mais fique com o software 

desatualizado.
O XD liga-se automáticamente à internet e 

permite a atualização em automático para a 
última versão existente.

EXPANSÍVEL
O XD possui uma poderosa linguagem 

script de programação C#. Construa novos 
módulos ou use o XD C# para ligar a outros 

programas, serviços web ou sites de 
comércio electrónico.

ISENTO DE ERROS
Uma equipa de 16 Engenheiros Programadores 

séniores garantem que qualquer erro 
comunicado é corrigido no próprio dia. Um 

produto à prova de bala, usado diariamente por 
mais de 13.000 clientes.

MAPAS DE VENDAS 
Mapas de vendas com lucros e 

percentagens de rentabilidade por: 
Produto/Serviço, Família, por Dia, por 

Fornecedor, por Hora, entre Datas, 
por Cliente/Produto e curvas Abc.

RELATÓRIOS GRÁFICOS 
Relatórios personalizáveis com 

gráficos, filtros, médias e somatórios.

EXPORTAÇÃO DE DADOS 
Permite exportar vários tipos de 
dados e relatórios em diversos 

formatos Ex: Excel, HTML, PDF, RTF 
ou TXT.

REDE DE LOJAS EM 
MODO CLOUD

Funciona em modo local ou na 
Cloud.

Permite efetuar ordens de 
serviços em séries distintas, 

podendo configurar uma série 
por loja.

PORTO LISBOA FARO

SEDE/MASTER FRANCHISING

EVOLUTIVO
Porque quantos mais clientes 
existem, mais novas ideias aparecem, 

a equipa R&D da XD trabalha todos os dias 
acrescentando novidades no seu XD GC, 
disponibilizando constantes atualizações que 
pode aceder pelo Auto-Update do seu XD GC.

POTENTE E FLEXÍVEL
A informação do XD pode ser 
armazenada localmente no seu PC, 

num servidor dedicado ou mesmo na “cloud”. 
Um modo flexivel, poderoso e adaptável ás 
necessidades de cada cliente.

ABERTO E 
EXPANSÍVEL
Além de toda uma equipa de 

programadores o XD GC pode crescer por 
iniciativa de qualquer cliente. Aceitando e 
integrando scripts em C#, permitindo campos 
adicionais e bases de dados extra. O único limite 
é a sua imaginação.

01 0302

CONTROLO DE ACESSOS AO 
NÍVEL DO UTILIZADOR  

Criação de utilizadores, manutenção 
de Palavras-Chaves, bloqueio de 

acesso a diversos utilizadores, 
controlo de operações por utilizador 

e  permite manter vários tipos de 
registos.
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