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Contexto

Na sequencia do Despacho do Ministro das Finanças de 22 de dezembro de 2011, 

publicado em BR número 9, I Série, de 29 de Fevereiro de 2012, o processamento de 

faturas ou documentos equivalentes por mecanismos de saída por computador é 

autorizado pelo Diretor-geral de Impostos, mediante solicitação expressa do sujeito 

passivo (Arº 7).

Essa solicitação deverá ser apresentada pelo Sujeito passivo da Direção da Área Fiscal 

ou Unidade de Grandes Contribuintes, juntado para o efeito a memória descritiva do 

software a utilizar.

Neste contexto, a inventore : oficina de software, lda desenvolveu a presente memória 

descritiva a qual será entregue a todos os seus clientes da República de Moçambique.

A Onepa Moçambique é a empresa parceira da inventore e representante do software 

gicnet em Moçambique. 

O foco da Onepa Moçambique, é a prestação de Serviços, soluções de Hotelaria, 

aplicações de gestão verticais para diversas áreas de negócio (cabeleireiros, clínicas de 

estética, spas, ópticas, veterinários, audiologia, lavandarias), soluções de faturação para 

comércio geral e soluções de Telecomunicações, e outros na área das tecnologias de 

informação. 

inventore : oficina de software

A  inventore  :  oficina  de  software  nasceu  em  2006,  sustentada  em  princípios  de

criatividade e inovação. A experiência e sensibilidade de compreender as expectativas e

necessidades do mercado,  alimentaram o propósito  de criar  soluções de software  de

faturação para gerir o negócio de pequenas, médias e grandes empresas.
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Com milhares de sistemas informáticos espalhados por vários países, a inventore tem

sido o  parceiro de confiança  para quem precisa de tecnologia para faturação, gestão e

marketing. Com o seu propósito sempre presente, a inventore assume a liderança no

desenvolvimento de soluções tecnológicas nas áreas em que atua. 

A  experiência  no  desenvolvimento  de  aplicações  informáticas  abre  caminho  para  o

desenvolvimento  de  software  para  um conjunto  de  áreas  de  negócio  cada  vez  mais

abrangentes. O desenvolvimento de produtos altamente especializados é a chave para a

aposta num futuro cada vez mais integrado com as novas tecnologias.

Plataforma Tecnológica

A inventore procura constantemente  as  melhores práticas e  soluções tecnológicas no

desenvolvimento de software. Nesse sentido, o software gicnet é suportado por uma base

de dados MySQL, assegurando assim a performance, a robustez e a segurança.

O software  gicnet  possui  ferramentas de backups automáticos,  conferindo uma maior

segurança aos negócios. Cumpre integralmente com o Regulamento Geral da Proteção

de Dados (GDPR), tanto a nível  de funcionalidades como a nível  das suas bases de

dados, estando estas protegidas e encriptadas.

O software gicnet

O software gicnet tem diversas variantes que se complementam, oferecendo uma gestão

global de acordo com a escala de cada negócio. Destacam-se as seguintes variantes:

gicnet Professional - (Faturação, Gestão e Marketing)

gicnet BackOffice - (Gestão e Marketing)

gicnet Advance - (Faturação, Gestão e Marketing Multi Loja)

gicnet Advance BackOffice - (Gestão e Marketing Multi Loja)
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Principais funcionalidades do software gicnet:

• Software apto para ecrãs Touch Screen

• Emissão de faturas e todos os documentos fiscalmente relevantes

• Emissão de ficheiro SAF-T sempre de acordo com a legislação em vigor

• Fichas completas de cliente

• Fichas técnicas específicas para várias áreas de negócio, tais como:

◦ Cabeleireiro

◦ Estética

◦ SPA

◦ Nutrição

◦ Fisioterapia / Osteopatia

◦ Veterinária

◦ Audiologia

◦ Ótica

◦ Lavandaria

• Fichas de funcionários

◦ Gestão de acessos

◦ Férias

◦ Folgas

◦ Horários

• Fichas de fornecedores e entidades

• Gestão de serviços, produtos, packs e pacotes de sessões

• Gestão de conta corrente de clientes

• Gestão de follow-ups

• Agenda completa

◦ Vários funcionários

◦  Alocação de gabinetes, eventos, programas e equipamentos

◦ Replicação de marcações 
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◦ Tempo de marcação automático com a seleção de determinado serviço

• Análises e Estatísticas detalhados

• Mapas de contabilidade

• Cálculo de comissões

• Gestão completa de Stocks

• Emissão do SAF-T Anual de inventários

• Segmentação de clientes com mais de 30 filtros

• Campanhas promocionais automatizadas

◦ Happy Hour

◦ Cliente por grupo/cartão

◦ Aniversário

◦ Pontos

◦ Vales e vouchers

◦ Faixa etária

◦ Clientes indicados

• Alterações em massa tais como

◦ Alterações de preço

◦ Alterações de IVA

• Funcionalidades que ajudam ao cumprimento do RGPD

◦ Ecriptação dos dados de cliente

◦ Portabilidade de dados

◦ Retificação de dados

◦ Cancelamento ou esquecimento de dados
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Compromisso da inventore e Onepa:

A inventore : oficina de software e a Onepa Moçambique Sociedade Unipessoal, Lda  têm

o compromisso de continuar a garantir e a fornecer soluções tecnológicas de gestão em

constante evolução, respeitando a legislação moçambicana e os seus clientes.

Porto, 1 de fevereiro de 2021

Sérgio Mota Arnaldo Silva 

Administrador e Diretor de Operações Gerente

inventore : oficina de software, lda Onepa Moçambique Sociedade Unipessoal, Lda
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