
A P R E S E N T A :

S O F T W A R E  D E  F A T U R A Ç Ã O
G E S T Ã O  E  M A R K E T I N G



GESTÃO DE CLIENTES

Fichas completas de clientes
Fichas técnicas personalizáveis
Fichas técnicas de estética
Gestão de follow-ups
Criação de grupos de clientes



FATURAÇÃO

Gestão de pacotes de sessões
Criação de packs de serviços e produtos
Controlo de conta corrente
Emissão do SAF-T na versão mais atual



AGENDA INTELIGENTE

Vários funcionários
Alocação de recursos e gabinetes
Replicação de marcações
Envio de SMS de marcação em agenda
Gestão de conflitos de marcações



MARKETING

Ações de Marketing
Envio de SMS em massa
Envio automático de SMS de aniversário
Fidelização por cartão cliente
Implementação de pontos e vouchers



GESTÃO

Análises e estatísticas detalhadas
Mapas de contabilidade
Cálculo de comissões de funcionários
Gestão de stocks
SAF-T anual de inventários
Multi-armazém



n o t a s Fichas técnicas são um histórico de

cliente personalizado do registo de

colorações, diagnósticos de rosto,

manicure...  

Follow-ups é um registo e sistema de

alerta para estar sempre a par dos

contactos que faz.

Grupos de clientes podem servir para

criar automatismos de promoções.



Software multiplataforma

O GICnet é compatível com os sistemas operativos
Windows, Mac OSX e Ubuntu.

O GICnet para Android é uma aplicação utilizada para a consulta de
estatísticas e informações úteis.



Perguntas frequentes
P: O GICnet pode ser instalado em que dispositivos?
R: Pode ser instalado em computadores All-in-one, torres e portáteis. A
resolução mínima do monitor deverá ser de 720x1024.
P: Com o GICnet na Cloud posso aceder à base de dados através de
qualquer dispositivo?
R: O GICnet pode utilizar a base de dados localmente ou em cloud, sendo
que, nas duas opções é sempre necessária a instalação da aplicação no
dispositivo. Cada dispositivo deverá ter uma licença agregada.
Poderá consultar as vantagens da Cloud em
P: Existem soluções Back Office e gestão à distância?
R: Sim. A licença GICnet BackOffice permite-lhe gerir todo o negócio à
distância. A licença para Android permite-lhe consultar estatísticas e
informações úteis. O GICnet BackOffice pode funcionar ligado à mesma
rede da localização da base de dados, ou, quando fora da rede, pode
funcionar com um serviço de DNS ou em Cloud. A licença GICnet Android
exige que a sua base de dados esteja em Cloud.

www.inventore.pt



P: Existe algum limite de faturas com o GICnet?
R: Não, poderá emitir faturas sem qualquer restrição.
P: Posso enviar SMS através do GICnet?
R: O GICnet pode ser o seu grande aliado no Marketing por SMS, quer no
envio automático ou em massa. Os pacotes de SMS são um serviço
cobrado à parte.
P: Existe algum plano de formação de software?
R: Sim. A formação visa a otimização dos seus conhecimentos em relação
a todas as funcionalidades do GICnet. Cada formação pode ser dada a
vários elementos da sua equipa de trabalho e com a duração de até 3
horas.
P: O que é a modalidade SaaS?
R: SaaS significa software as a service, ou seja, está a utilizar o GICnet
como um serviço. Nesta modalidade tem acesso a todas as atualizações,
upgrades do GICnet e suporte por telefone, e-mail e assistência remota,
de segunda a sexta feira das 9:30 às 13:00 e das 14:30 às 18:30. Beneficia
também de descontos exclusivos de assistências presenciais, pacotes de
SMS...



sobre nós
A inventore : oficina de software é uma empresa portuguesa
que desenvolve soluções de software de faturação, gestão e

marketing líder nas áreas de cabeleireiro, estética e spa.

Nasceu em 2006 com o propósito de responder às
necessidades de pequenas, médias e grandes empresas que
pretendiam uma solução completa de gestão do seu negócio.

Atualmente desenvolve o software GICnet, bem presente no
mercado português, com o propósito de expandir as áreas de

negócio e a internacionalização da marca.



fale connosco

www.inventore.pt

www.facebook.com/gicnet

www.twitter.com/inventoreods

www.youtube.com/inventoreoficina


