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A empresa 

 

Criada em 1990 a Gesto Final dedica-se ao desenvolvimento e comercialização 

de sistemas específicos (Hardware e Software) para sectores de mercado 

seleccionados. 

 

Assim, apresenta soluções de Gestão para Postos de Abastecimento de 

Combustível, Infantários, Gestão de Cabeleireiros e Gabinetes de Estética, 

Gestão de Lavandarias, sistemas específicos de recolha e contagem de Stocks, 

Gestão de Ginásios,  Gestão de clínicas médicas. 

 

A Gesto Final, presta serviços de assistência técnica a Software e Hardware 

quer por intervenção directa ou por telemanutenção. Desenvolve paginas WEB, 

produz cartões com ou sem banda magnética (com Imagem e Foto), Cartões de 

Visita e integra sistemas de fidelização de Clientes. 

 

Gesto Final, o Seu parceiro ideal na Informática.  

 



Fluxograma 

Back-Office : 
Toda a Gestão 

Integrada 
SMS 

BackOffice 
Remoto : 

Agrupa Todos Sistemas 
de Gestão 

Monitor Registo  
Entradas 

Cozinha 
Registo e  

contagem de refeições a preparar 



Facturação 

A facturação automática das mensalidades 

Contas Correntes dos Alunos 

Contas Correntes dos fornecedores 

Idade de Saldos Alunos 

Emissão de cartas Aviso para alunos 

Declaração de IRS 

Sistema de SMS automático 

Diário para a Contabilidade 

Mapas com Estatísticas diversas 

Gestão de Stocks 

 

Brevemente: Gestão de ementas com elaboração do Prato, 

necessidades, Calorias, etc. 

 

 



Custos da solução 
P.V.P 

Valor Qtd

400,00 €
1

0,00 €
1

0,00 €
1

0,00 €
1

0,00 €
1

400,00 €

Apollo System 3000  Profissional (BackOffice) 

+ comunicações (com instalação e formação) 

Total da Proposta sem IVA 



Financiamento GRENKE 
P.V.P 

As prestações desta proposta não incluem IVA. Esta oferta não é vinculativa e está 

sujeita à aprovação final do crédito e documentação.  

O objecto locado deve ser assegurado desde o início do contracto. A GRENKE  

oferece uma alternativa comercial de protecção do equipamento que será 

automaticamente debitada na activação do contracto. No entanto,  pode assegurar 

o objecto numa seguradora à sua escolha. Nesse caso, a GRENKE  terá que ver a 

prova de cobertura e garantir que é o beneficiários em caso de sinistro. Nessa 

altura será totalmente reembolsado dos valores facturados. Tem questões ou 

dúvidas relativamente a esta proposta ou gostaria de receber informações 

adicionais? Teremos todo o prazer em responder às suas perguntas relacionadas 

com o equipamento ou o seu financiamento." 

     
                                                    . 

Valor do Equipamento Mensalidades Factor Valor Mensal

400,00 36,00 0,034 13,60 


