Área de formação
Marketing e Vendas

Conteúdo Programático

Gestão de Limite de Crédito

25%

55%

20%

Destinatários
Utilizadores que pretendam
aprender a utilizar e configurar a
funcionalidade de Gestão de Limite
de Crédito do ERP PRIMAVERA.
Pré-requisitos
Conhecimentos base em informática
na ótica do utilizador; Computador
com acesso à Internet e som;
Conta de e-mail.
Créditos: 10
Para efeitos de certificação
PRIMAVERA
Contactos
Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

30 DIAS**

Objetivos
O limite de crédito traduz-se na definição do valor total máximo
concedido a uma entidade (ou por uma entidade) para transações
a crédito.
Esta terá de ser uma gestão muito minuciosa e atenta por parte da
empresa, de forma a garantir que não há valores demasiado
elevados na conceção e/ou obtenção de crédito. Uma má gestão do
limite de crédito pode provocar sérios problemas financeiros, seja
por conceção exagerada de crédito a clientes, seja por obtenção
igualmente exagerada de crédito por parte de fornecedores.
Nesta formação vamos conhecer como o ERP PRIMAVERA faz o
tratamento do Limite de Crédito e de que forma podemos garantir
uma gestão eficaz do mesmo.
Principais objetivos:
 Conhecer o processo de gestão de limite de crédito no
ERP PRIMAVERA
 Saber fazer as configurações necessárias para que o ERP
PRIMAVERA efetue o controlo de limite de crédito de
acordo com os procedimentos estabelecidos
 Ser capaz de efetuar o registo de documentos com
controlo do limite de crédito
 Ser capaz de compreender o comportamento do ERP
PRIMAVERA face à gestão de limite de crédito

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Plano de Formação

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Configurações no ERP PRIMAVERA

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

30 Minutos*

A Gestão de Limite de Crédito

O processo de gestão de limite de crédito no ERP PRIMAVERA
O comportamento do ERP PRIMAVERA
Conclusões

* Estimativa do tempo que necessita para realizar a formação na sua totalidade
** Nº de dias que a formação está disponível. Verifique a data de início!

