


A versão 12 do GGWEB está já em 
desenvolvimento e traz consigo uma série de 
novidades e novas funcionalidades. 

Esta versão inicia também um ciclo em que a 
BeanStalk dedicará cada versão a um planeta do 
nosso sistema solar.

Este tempo desafiante que vivemos exige que 
repensemos a nossa forma de estar no mundo. 
Agirmos em comunidade e em harmonia com o 
nosso planeta, é a mudança que temos de fazer.

Com essa consciência, a BeanStalk dedica esta 
versão ao nosso tão querido planeta TERRA que 
tanto nos dá e ao qual tanto devemos.

Obrigada por pertencer à comunidade GGWEB.



CÁLCULO DE EMBALAGENS

Com o cálculo de embalagens será possível
determinar quantas embalagens cabem em cada 
plano de impressão. Assim, podemos aproveitar o 
cálculo de impressão também para as embalagens.



OCR COMPRAS

Com esta opção, bastará digitalizar a fatura do 
fornecedor e o lançamento será feito 
automaticamente no GGWEB, precisando apenas 
de uma rápida confirmação dos dados.



INTEGRAÇÃO COM SOFTWARE DE SALÁRIOS

À semelhança do que já existe com a integração 
com os softwares de contabilidade, será possível 
fazer a integração com os softwares de cálculo de 
salários. Com os registos de ponto diários e 
lançamento de justificações, o final do mês será 
mais simples.



FATURAÇÃO ELETRÓNICA

Com a entrada em vigor da obrigatoriedade da 
faturação eletrónica, os clientes da administração 
pública só aceitarão as faturas enviadas por este 
meio. 
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Este será mais um módulo de cálculo no GGWEB.
Além dos cálculos existentes e dos modelos, que
funcionam como uma tabela de preços, poderá 
usar os modelos e adicionar-lhe fórmulas
de cálculo. Será mais uma forma eficiente de fazer
os seus orçamentos.



ENCONTRO DE CONTAS

RECIBO NOTA
LIQUIDAÇÃO

Nesta nova opção poderá, muito rapidamente, 
emitir os dois documentos necessários ao 
encontro de contas. O recibo e a nota de 
liquidação serão criados automaticamente com 
um único click.



GESTÃO DE CAMPANHAS

CRM CAMPA
NHA

Precisa de enviar promoções e campanhas para 
os seus clientes? 
Usando as informações existentes na ficha do 
cliente e o menu CRM, esse envio será rápido e 
fácil.



INQUÉRITO SATISFAÇÃO

Para apurar a satisfação dos seus clientes e
fornecedores será possível enviar, via GGWEB, os
inquéritos de satisfação. Pode assim gerir os
resultados de forma a adoptar medidas de
melhorias na sua empresa.




