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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 selecionados. 

 

Apresenta soluções de Gestão para Postos de Abastecimento de Combustível, Gestão de 

Cabeleireiros e Gabinetes de Estética, Gestão de Lavandarias, Gestão de Ginásios e 

sistemas específicos de recolha e contagem de Stocks e gestão de clínicas médicas. 

 

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

intervenção direta 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 Informático.  
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Recepção 

 

Passe  o cartão “Fidelidade” no leitor de cartões magnéticos e 

recepcione o seu cliente. Tenha acesso ao seu perfil sabendo 

desde logo através de um gráfico o volume de compras e os 

serviços que efectuou por mês (Janeiro a Dezembro), o que 

representa e o seu ranking no total dos clientes e o  

número de visitas por mês. 

 

Retire a ficha da impressora e confirme que foi impresso  

a data e hora de entrada do cliente. O último serviço  

efectuado bem como as observações nele registadas. 

 

Se quiser percorra o Historial desse cliente e saiba todos os 

pormenores. Verifique a foto do cliente associada à sua ficha. Caso 

não exista, faça um click e já está. 

 

 



Recepção 

 

 

Saiba logo na abertura do sistema quem são os 

aniversariantes deste dia. É imediatamente impresso nome 

e Telefone, Telemóvel. 

 

Esta ficha também contém uma série de  

linhas com a designação dos serviços que  

vão sendo executados ao cliente. 

 

Se pretende mais eficácia então use o cartão com tecnologia 

de aproximação e logo que o cliente se dirige à recepção o 

sistema identifica-o automaticamente. Desta forma a 

recepcionista terá um conhecimento total do cliente mesmo 

antes deste se identificar.  

 

 



Registo de Vendas 

Com a tecnologia Touch Screen basta um toque no monitor e já tem as 

vendas registadas. Para produtos também pode usar o scanner ou 

introduzir o nome (ou parte dele) e já está. Controle o meio de 

pagamento: Euros, Cheque, Multibanco, Crédito, Vales de desconto ou 

Senhas. Todos os cartões de crédito via Internet  integrados no 

sistema. Poupa tempo e é mais económico que o sistema tradicional. 

 

Se pretende fazer um desconto ao cliente pode escolher em % ou em 

valor. 

No fim de cada talão de venda veja no monitor o gráfico que indica o 

ranking de vendas (sem valor) de cada profissional, no turno corrente. 

 

 



Pontos e Prémios 

 

 
O cliente foi atendido por mais que um profissional? 

 

O sistema separa as vendas por profissional e calcula as comissões a pagar. 

 

Profissionais diferentes preços diferentes para cada serviço? 

 

Ok. Não precisa de ter o serviço aberto duas ou mais vezes. O preço do  serviço 

é controlado em função do Profissional que o executa e de forma automática. 

 

Não sabe quantos clientes deixa de atender por dia? Com o Apollo System 
3000 nada escapará. No fim de cada dia saiba logo quantos clientes entraram 

e quantos foram atendidos e quais os não atendidos. 

 



Pontos e Prémios 

 

Com o cartão de “Fidelidade” esqueça os cartões e carimbos pois 

de forma automática os pontos serão carregados no cartão de 

“fidelidade” e quando o cliente os quiser trocar por um produto ou 

serviço é só pedir. Também pode usar os pontos como método de 

pagamento 

 

Não esteja mais preocupada com a possibilidade de serem 

atribuídos pontos indevidamente, pois, o sistema só os carrega se 

houver vendas efectivas. 

 
O sistema Apollo System 3000 possibilita uma tômbola electrónica 

com prémios programados. Deixe que seja o  cliente a tentar a 

sorte. Vai adorar  

 

 



Tômbola 



Definir uma montra de prémios e coloca-los a disposição do cliente, mas sendo este o 

principal ACTOR. 

Neste processo, o cliente passa o seu cartão de fidelidade pela ranhura do leitor que fará 

funcionar uma roleta electrónica, tendo a possibilidade de ser contemplado com um 

prémio. 

Os prémios a atribuir serão programados por forma a saírem durante um determinado 

período e apenas o número de vezes que estiverem definidos. 

A tômbola só funcionará se o cliente tiver efectuado uma compra e apenas a pode usufruir 

uma vez por cada compra (ou serviço). 

O sistema é fácil de usar e de programar. 

Também funciona como recepção de clientes. É possível o cliente ao passar o seu cartão 

ficar imediatamente recepcionado tendo assim a possibilidade de escolher o profissional 

que o vai atender. 

O cliente ficará imediatamente a saber quantas pessoas estão em  

espera para cada profissional. 

Funcionalidades 



Trabalhos Técnicos 

 

Fez um trabalho técnico e gostou? 

 

Então tire e entregue uma foto ao cliente pois ele vai adorar! 
Não custa nada com o sistema integrado no Apollo System 
3000. 

 

Registe as colorações, tempo de pose e quantidades   usadas 

e se tiver duvidas consulte todos os registos anteriores bem 

como as fotos associadas. É sempre possível analisar os 

trabalhos efectuados do cliente mostrando-lhe as fotos com 

todos os trabalhos técnicos efectuados. As fotos são 

arquivadas automaticamente sem dispêndio de tempo ou 

esforço.  



Fecho de Turno / Dia 

 

 

 

Feche o turno (o dia de trabalho) e confira todas as contas: 

totais em euros, cheques, Multibanco, senhas e vales bem 

como os descontos efectuados. 

 

Verifique o número de clientes recepcionados e o número 

de clientes atendidos. Se não coincidirem verifique os que 

não foram atendidos e a justificação que lá se encontra. Se 

quiser pode telefonar-lhes pois os dados estão lá. 

Assim também pode saber se os clientes que não são 

atendidos não justificam uma pequena mudança. 

Receba um SMS com a informação do fecho de turno, ou 

programe horas especificas para receber informação sobre 

o movimento do salão. 



Aniversários 

 

 

Envie automaticamente cartas/Fax/Mail/SMS aos aniversariantes e se 

eles forem ao salão/instituto seja o primeiro a saber. Tenha um 

presente à sua espera. 

 

Controle as prendas que quer oferecer aos seus clientes (todos ou só 

alguns) mesmo que não esteja presente. É fácil. Programe que o 

sistema avisa. Quando o cliente for recepcionado 

 

Postais de parabéns com a foto do cliente também pode imprimir e 

enviar. 



Vigilância e controlo 

Coloque o sistema de gestão em casa ou noutro local e controle 

todos os talões à distância. É simples e prático, basta um clique 

e através da Internet, modem ou Disco Amovível. Se quiser ligue 

o sistema às câmaras e veja o interior do seu salão/instituto no 

PC, Iphone, Ipad ou Telemóvel. 

Tenha controlo de tudo mesmo de Férias 

 

 

 

 



Comissões aos Profissionais 

No final de cada mês tire as comissões sem preocupação. Basta 

definir na ficha do funcionário a percentagem ou valor (entre 

escalões) que quer atribuir por produto ou serviço.  

 

Mapas com Estatísticas diversas: 

Sem dificuldade tire partido da informação 

registada no computador e entregue à contabilidade. 

Se tem mapas específicos de estatística para as empresas 
do sector, o Apollo System 3000 trata-lhe do assunto. 

 

A Empresa XPTO manda os funcionários ao seu Salão/Instituto e só 

paga no final de cada mês contra a entrega de factura detalhada? 
Não tem que se preocupar: O Apollo System 3000, regista e faz a 

facturação automática à empresa no final de cada mês.  



Séries de Produtos e Tratamentos 

 
O Cliente compra 10 e tem oferta de mais 1 para ir consumindo ao 

longo dos meses? Tem dificuldade em controlar os consumos do 

cliente? Não se preocupe, pois o Apollo System 3000 gere 

eficazmente este assunto. 

 

Durante o turno controle as saídas para o cofre pagamento a 

fornecedores e se tem solário ou outros sistemas com contadores 

de tempo tais como solário, o Apollo System 3000 não deixa 

escapar uma só venda mesmo que o operador se esqueça de as 

registar. 

 

Descontos especiais? Compra dois produtos e oferece um serviço?  
O Apollo System 3000  trata do assunto de forma automática. 



Gestão de Stocks 

Tenha sempre actualizado o seu stock. Insira de forma fácil  as 

compras utilizando a norma “EDI” e em segundos a sua factura 

estará registada. Sempre que efectua uma venda o seu stock será  

actualizado. 

Sempre que atingir mínimos será dado um alerta para que 

proceda à encomenda. Também pode fazer encomendas 

automáticas pelas vendas, enviando-as por E-mail ou Fax 

directamente ao fornecedor. 

 

Analise as médias dos preços de custo de cada artigo e o ranking 

de vendas por produto. 

 

Se o seu stock é complicado de gerir porque tem vários 

salões/institutos ou um n.º elevado de produtos, então o sistema 
StockIN integrado no Apollo System 3000 resolve-lhe o problema 

das compras, inventários ou transferências entre salões/institutos. 



Listagens 

 

Cartas de aniversário 

Postal de aniversário personalizado com a foto do cliente. 

Ranking de vendas e serviços por funcionário 

Atendimentos “HOJE” com hora de Entrada/Saída do cliente e tempo 

de espera, serviços Técnicos, colorações e quem atendeu. 

Mapas contabilísticos 

Mapas de Vendas por produtos e serviços 

Mapas de vendas por Grupo e Família 

Analises Gráficas de vendas de Rotação de Stock 

Encomendas automáticas aos fornecedores 

Contas correntes, Bancos, Tesouraria, etc. 

Comissões aos Colaboradores (Escalonadas) 

Outras listagens 

Envie todas as listagens contabilísticas  

por E-Mail ao seu Contabilista. 

































Os nossos Serviços 

 

Páginas Web   

Etiquetas 

Formulários 

Cartões de visita 

Venda de equipamentos 

Desenvolvimento especifico 

Assistência Técnica local ou remota 

Cartões personalizados (tipo Multibanco)  

Serviços de consultoria 

Serviços de SMS 

Integração de rotinas de pagamento de cartões 

de crédito  

Outros serviços 

 

João Luís da Mota Torres 

Fernandes

1060 22-11-2002



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 Fator Valor Mensal

0,00 36,00 0,00 0,00 




