IM Sapiens
Os bens patrimoniais são meios para a realização dos
objectivos das organizações, assim, o Imobilizado assume
uma importância cada vez maior na sua actividade
operacional.

Dada a sua natureza, estes bens permanecem na empresa
por prazos mais ou menos longos, pelo que se torna
necessária uma inventariação rigorosa e permanente, bem
como dar o correcto tratamento às operações de abate,
amortizações e reavaliações.
A solução IM4Sapiens foi criada para responder a estas
necessidades proporcionando um aumento do nível de
produtividade em todas as tarefas associadas.
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Tabelas Fiscais / Parametrização
Existe um conjunto de informação
necessária e que deve ser introduzida
previamente aos bens de imobilizado.
Nesse conjunto inclui-se a tabela de
localizações, a estrutura orgânica, os
códigos oficiais (portaria 671/2000).
Destaca-se a tabela de classificadores
gerais, a qual para além da informação
de taxa de amortização, conterá
também a informação para a
contabilização

Bens
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Identificação

Atributos

Os itens de imobilizados podem ter a
seguinte identificação: Número de
inventário, número sequencial ou
sequencial por ano; Identificação,
numero único que identifica o bem.
No caso das viaturas pode ser
utilizada a matrícula; Inventário
anterior, no caso de os bens terem
sido previamente inventariados, pode
ser colocado no sistema o número
anterior; Número de etiqueta,
número único de etiqueta atribuída ao
bem.

A informação de cada bem tem por
objectivo, não só a caracterização a nível
fiscal, mas também disponibilizar um
sistema com informação integral do
imobilizado. Assim, a informação está
agrupada em vários conjuntos:
• Gerais
• Aquisição
• Fiscais
• CIBE
• Contratos
• Seguros

Contabilização
O reflexo contabilístico das amortizações, abates e
reavaliações é obtido automaticamente, em função
da parametrização previamente efectuada. Estão
assegurados interfaces com sistemas de gestão
financeira

CIBE / Administração Pública
A solução foi desenvolvida para responder aos requisitos da administração publica.
Esta adaptação começa pela utilização de um classificador geral e das outras
tabelas oficiais definidas em portaria. Esta caracterização permite não só a gestão
do imobilizado, na componente operacional, fiscal e contabilística, mas também a
produção de informação especifica, como é o caso dos mapas.

Mobilidade
Este módulo reside em terminais móveis. Dependendo do
hardware seleccionado, os terminais poderão ter capacidade
de leitura de códigos de barras e de impressão de etiquetas.
Através de uma função de sincronização os dados do
imobilizado são copiados para o terminal, sendo possível a
partir desse momento proceder às seguintes tarefas:
Impressão/emissão de etiquetas
A partir da lista de bens de um local é possível gerar
etiquetas (para os bens sem etiqueta) e imprimir as
etiquetas.
Inventário
Leitura dos bens existentes num determinado local.

Sincronização
Este processo tem duas funções. Coloca no terminal os bens
de imobilizado e envia para o sistema central a informação
produzida. A informação enviada é a referente a etiquetas
emitidas e impressas e aos bens existentes nos locais onde
foi efectuado inventário.
Após esta sincronização é possível analisar as alterações
relativamente à informação existente na aplicação e
actualizar a mesma.
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