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O TOConline é uma plataforma 
de gestão colaborativa, da 
Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas, desenvolvida em 
parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a 
sua empresa, partilhando 
online toda a informação com 
o Técnico Oficial de Contas. 

www.toconline.pt
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Todos os dados das empresas são 

armazenados no centro de dados da 

OTOC, com a garantia de integridade e 

confidencialidade da informação. As 

bases de dados são armazenadas em 

servidores redundantes com cópias de 

segurança em tempo real. Todas as 

comunicações com os servidores são 

encriptadas através da tecnologia SSL. 

Gráfico sumário mensal e acumulado 

sobre o resultado com detalhe de 

vendas, compras e comparativo de 

exercícios anteriores.

Análise de tesouraria com previsão de 

necessidades

Previsão do valor e data de pagamento 

do IVA sempre atualizada a cada 

movimento.

O TOConline foi concebido para evitar 

erros de utilização, basta preencher os 

dados essenciais sobre a empresa e 

pode, de imediato, começar a criar 

documentos. 

Se utilizar um anterior sistema de 

faturação, bastará carregar o ficheiro 

SAF-T (PT) para importar todos os 

dados de Clientes, Fornecedores, 

Produtos, Serviços e se pretender os 

documentos do anterior sistema, para 

análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco 

online.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
SEMPRE DISPONÍVEL

FACILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO

VENDAS (FATURAÇÃO)
Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 

totalmente simplificada, pode criar documentos com um 

aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 

clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 

correio.

   Principais Características:

   Orçamentos e Faturas Pró-Forma

   Documentos de transporte

   Faturas e Faturas Simplificadas 

   Multi-moeda e Multi-língua

   Controlo de retenção na fonte

   Descontos compostos e descontos de linha

   Faturação recorrente (Avenças)

   Controlo de contas correntes

   Mapas de análise de gestão e de tesouraria

COMPRAS E DESPESAS
Evite surpresas, acompanhando permanentemente os custos 

da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 

as faturas de compra, documentos de transporte de 

fornecedores e controlar as contas correntes.

   Principais Características:

   Estimativa do IVA a pagar em cada período

   Análise de custos por categorias de despesa

   Faturas de compra

   Auto-faturação

   Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

   Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

   Controlo de contas correntes de fornecedores

O TOConline é um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária 
(Certificado AT Nº 1662/AT de 21-12-2012)

GESTÃO DE STOCKS
Essencial para atividades que necessitam de controlar 

ativamente as existências e valorização do Stock

Principais Características:

Sugestão automática de stock com base nas vendas

Possibilidade de imputação de custos de transporte, 

alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

Cálculo automático do preço médio de custo e 

valorização de stock

Análise de margens

Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 

movimentos automáticos de compensação

Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 

quantidades de stock mínimo e de reposição definidos 

pelo utilizador

Comunicação de inventários de final de exercício à 

Autoridade Tributária

Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do Stock

Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do stock

- Sugestão automática de stock com base nas 
vendas

- Possibilidade de imputação de custos de 
transporte, alfandegários, financeiros ou outros 
custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e 
valorização de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos 
- movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base 
nas quantidades de stock mínimo e de reposição 
definidos pelo utilizador

ÁREA DE COLABORADORES
Na área de colaboradores, cada elemento da empresa pode 

registar a sua informação de cadastro, férias, faltas e 

consultar o histórico de recibos de vencimento.

O TOC tem assim acesso à informação sempre atualizada de 

cada colaborador e às alterações mensais necessárias para 

elaborar o processamento de vencimentos.

Após processamento, os recibos podem ser carregados no 

TOConline e cada colaborador da empresa tem assim um 

acesso simplificado para consulta dos recibos ao longo do 

tempo. Se utilizar o processamento de salários TOConline, os 

recibos ficam automaticamente disponíveis aos 

colaboradores.

CAIXA DE MENSAGENS
A área de mensagens foi concebida para facilitar a 

comunicação entre o TOC e os seus clientes, através de uma 

caixa de correio com notificações, onde o empresário pode 

ter acesso imediato ao seu TOC.

O TOC consegue num único ponto centralizar a comunicação 

com todos os clientes.

Principais Características:

Suporte Técnico telefónico ao funcionamento do TOConline 

das 9h às 13h e das 14h às 18h pela equipa técnica da 

Cloudware

Incidências ilimitadas de suporte

Análise de informação e apoio na comunicação à 

Autoridade Tributária

Análise do ficheiro SAF-T (PT)

Apoio na configuração da integração de movimentos na 

contabilidade

Apoio na utilização das funcionalidades de Gestão de 

Compras e despesas, Gestão de Stocks e Processamento 

de Vencimentos

Atendimento telefónico personalizado, 
prestado pela equipa técnica da 
Cloudware, com um custo mensal de 
subscrição de 5€ + IVA.

O suporte por e-mail (suporte@toconline.pt) é totalmente 

gratuito para todos os Técnicos Oficiais de Contas e 

empresários.

www.toconline.pt

Poupe tempo e esforço, fale com 

o seu Técnico Oficial de Contas e 

experimente já o TOConline!

SALÁRIOS
Utilizando o módulo de salários do TOConline conseguirá 
aumentar significativamente a produtividade da sua 
empresa ou Gabinete de Contabilidade. 

De forma simplificada conseguirá processar, 

em segundos, todos os vencimentos da 

empresa, controlar os custos com o pessoal, 

gerar movimentos contabilísticos, emitir os 

recibos e disponibilizar de imediato a todos 

os colaboradores, enviar ou imprimir a DMR e 

DRI sem instalar qualquer programa adicional 

e emitir vários mapas resumo por colaborador 

ou por rúbrica de processamento.

O TOConline tem ainda a possibilidade de 

emitir recibos comentados, com todos os 

detalhes de cálculo explicados em português 

corrente, para que consiga analisar 

rapidamente as parametrizações efetuadas e 

o comportamento do programa.

Cadastro de pessoal (Pode ser preenchido online pelo 

próprio colaborador)

Importação de colaboradores para início de trabalho a 

partir de uma folha Excel

Organigrama físico e funcional

Registo de férias efetuado pelos colaboradores

Geração automática de movimentos para a 

contabilidade com distribuição por centros de custo

Introdução simplificada de alterações no 

processamento (Alterações fixas, recorrentes, no 

calendário e para um processamento específico)

Consulta centralizada do calendário com todas as 

alterações programadas para um dado colaborador 

ao longo do ano

Cálculos automáticos no encerramento de contratos

Principais Características:

Pré-visualização de recibos

Recibos comentados com todas as regras de 

cálculo aplicadas aos abonos e descontos. 

Publicação de recibos na área do colaborador 

para download e envio por email

Notificações por e-mail aos colaboradores no 

momento de emissão do recibo e no momento 

de pagamento de vencimentos

Integração automática com os mapas de 

deslocações e ajudas de custo após aprovação 

pelo empresário

Controlo de pagamentos e emissão ficheiros 

para transferências bancárias

Geração automática da DMR e DRI com 

possibilidade de imprimir e submeter sem 

instalação do java, ou qualquer outra aplicação. 

As aplicações da DRI e DMR são utilizadas a 

partir do servidor pelo TOConline. O sistema 

efetua várias tentativas de submissão, em caso 

de falha, e notifica o utilizador quando a 

declaração é submetida com sucesso, 

armazenando o comprovativo de entrega.

José Marques Dolores

JOSÉ DOLORES

JOSÉ DOLORES

Plataforma de Gestão Colaborativa

Segurança da informação

Informação sempre disponível

Facilidade de utilização

# TOConline 

## VENDAS

Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 
totalmente simplificada pode criar documentos com um 
aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 
clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 
correio.

O TOConline é um sistema de faturação electrónica 
certificado pela Autoridade Tributária (Certificado AT Nº 
1662/AT de 21-12-2012)

### Principais Características:

- Orçamentos e Faturas Pró-Forma

- Documentos de transporte

- Faturas e Faturas Simplificadas 

- Multi-moeda e Multi-língua

- Controlo de retenção na fonte

- Descontos compostos e descontos de linha

- Faturação recorrente (Avenças)

- Controlo de contas correntes

- Mapas de análise de gestão e de tesouraria

## COMPRAS

Evite surpresas acompanhando permanentemente os custos 
da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 
as faturas de compra, documentos de transporte de 
fornecedores e controlar as contas correntes.

## Principais Características:

- Estimativa do IVA a pagar em cada período

- Análise de custos por categorias de despesa

- Faturas de compra

- Auto-faturação

- Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

- Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

- Controlo de contas correntes de fornecedores

## DESPESAS

Controlo total das despesas correntes e custos de 
deslocação de colaboradores. Registo e aprovação de 
mapas de deslocações com cálculo automático de ajudas de 
custo e Kms com integração automática no processamento 
de vencimentos.

## Principais Características:

- Registo rápido e simplificado de despesas da empresa e 
colaboradores

- Mapas de deslocações

- Aprovação de despesas e deslocações dos colaboradores

- Análise de custos por categoria de despesa

- Controlo de contas correntes do colaborador

- Mapas de deslocação dos colaboradores com cálculo 
automático do valor de Kms e ajudas de custo. 

- Controlo de aprovações de despesas de colaboradores 
com integração automática no processamento de 
vencimentos

- Controlo de pagamento de despesas aos colaboradores 

- Integração automática no processamento de vencimentos

## GESTÃO DE STOCKS

Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do Stock

## Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do stock

- Sugestão automática de stock com base nas vendas

- Possibilidade de imputação de custos de transporte, 
alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e valorização 
de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 
movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 
quantidades de stock mínimo e de reposição definidos pelo 
utilizador

# TOConline 

## Plataforma de Gestão Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de gestão online 
colaborativa desenvolvida pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas em parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, 
partilhando online toda a informação com o Técnico 
Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador 
internet, não necessita de instalar qualquer aplicação. 
Todas as atualizações funcionais e adaptações legais 
são realizadas nos servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de intervenção do 
utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

conheça o TOConline!

## Segurança da informação

Todos os dados das empresas são armazenados no 
centro de dados da OTOC, com a garantia de 
integridade e confidencialidade da informação. As 
bases de dados são armazenadas em servidores 
redundantes com cópias de segurança em tempo real. 
Todas as comunicações com os servidores são 
encriptadas através da tecnologia SSL. 

## Informação sempre disponível

- Gráfico sumário mensal e acumulado sobre o 
resultado com detalhe de vendas, compras e 
comparativo de exercícios anteriores.
- Análise de tesouraria com previsão de necessidades
- Previsão do valor e data de pagamento do IVA sempre 
atualizada a cada movimento.

## Facilidade de utilização

O TOConline foi concebido para evitar erros de 
utilização, basta preencher os dados essenciais sobre 
a empresa e pode de imediato começar a criar 
documentos. Se utilizar um anterior sistema de 
faturação, bastará carregar o ficheiro SAFT-PT para 
importar todos os dados de Clientes, Fornecedores, 
Produtos, Serviços e se pretender os documentos do 
anterior sistema para análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco online,

Não necessita formação!

## Plataforma de Gestão 
Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de 
gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware 
S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua 
empresa, partilhando online toda a 
informação com o Técnico Oficial de 
Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar 
um navegador internet, não necessita 
de instalar qualquer aplicação. Todas 
as atualizações funcionais e 
adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de 
intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações 
e 

custos desnecessários com 
Software, 

conheça o TOConline!

O TOConline é uma plataforma de gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, partilhando 
online toda a informação com o Técnico Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador internet, 
não necessita de instalar qualquer aplicação. Todas as 
atualizações funcionais e adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente automática sem necessidade 
de intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu funcionaário Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu oficial de contas
contra capa do manual
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Todos os dados das empresas são 

armazenados no centro de dados da 

OTOC, com a garantia de integridade e 

confidencialidade da informação. As 

bases de dados são armazenadas em 

servidores redundantes com cópias de 

segurança em tempo real. Todas as 

comunicações com os servidores são 

encriptadas através da tecnologia SSL. 

Gráfico sumário mensal e acumulado 

sobre o resultado com detalhe de 

vendas, compras e comparativo de 

exercícios anteriores.

Análise de tesouraria com previsão de 

necessidades

Previsão do valor e data de pagamento 

do IVA sempre atualizada a cada 

movimento.

O TOConline foi concebido para evitar 

erros de utilização, basta preencher os 

dados essenciais sobre a empresa e 

pode, de imediato, começar a criar 

documentos. 

Se utilizar um anterior sistema de 

faturação, bastará carregar o ficheiro 

SAF-T (PT) para importar todos os 

dados de Clientes, Fornecedores, 

Produtos, Serviços e se pretender os 

documentos do anterior sistema, para 

análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco 

online.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
SEMPRE DISPONÍVEL

FACILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO

VENDAS (FATURAÇÃO)
Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 

totalmente simplificada, pode criar documentos com um 

aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 

clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 

correio.

   Principais Características:

   Orçamentos e Faturas Pró-Forma

   Documentos de transporte

   Faturas e Faturas Simplificadas 

   Multi-moeda e Multi-língua

   Controlo de retenção na fonte

   Descontos compostos e descontos de linha

   Faturação recorrente (Avenças)

   Controlo de contas correntes

   Mapas de análise de gestão e de tesouraria

COMPRAS E DESPESAS
Evite surpresas, acompanhando permanentemente os custos 

da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 

as faturas de compra, documentos de transporte de 

fornecedores e controlar as contas correntes.

   Principais Características:

   Estimativa do IVA a pagar em cada período

   Análise de custos por categorias de despesa

   Faturas de compra

   Auto-faturação

   Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

   Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

   Controlo de contas correntes de fornecedores

O TOConline é um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária 
(Certificado AT Nº 1662/AT de 21-12-2012)

GESTÃO DE STOCKS
Essencial para atividades que necessitam de controlar 

ativamente as existências e valorização do Stock

Principais Características:

Sugestão automática de stock com base nas vendas

Possibilidade de imputação de custos de transporte, 

alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

Cálculo automático do preço médio de custo e 

valorização de stock

Análise de margens

Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 

movimentos automáticos de compensação

Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 

quantidades de stock mínimo e de reposição definidos 

pelo utilizador

Comunicação de inventários de final de exercício à 

Autoridade Tributária

Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do Stock

Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do stock

- Sugestão automática de stock com base nas 
vendas

- Possibilidade de imputação de custos de 
transporte, alfandegários, financeiros ou outros 
custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e 
valorização de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos 
- movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base 
nas quantidades de stock mínimo e de reposição 
definidos pelo utilizador

ÁREA DE COLABORADORES
Na área de colaboradores, cada elemento da empresa pode 

registar a sua informação de cadastro, férias, faltas e 

consultar o histórico de recibos de vencimento.

O TOC tem assim acesso à informação sempre atualizada de 

cada colaborador e às alterações mensais necessárias para 

elaborar o processamento de vencimentos.

Após processamento, os recibos podem ser carregados no 

TOConline e cada colaborador da empresa tem assim um 

acesso simplificado para consulta dos recibos ao longo do 

tempo. Se utilizar o processamento de salários TOConline, os 

recibos ficam automaticamente disponíveis aos 

colaboradores.

CAIXA DE MENSAGENS
A área de mensagens foi concebida para facilitar a 

comunicação entre o TOC e os seus clientes, através de uma 

caixa de correio com notificações, onde o empresário pode 

ter acesso imediato ao seu TOC.

O TOC consegue num único ponto centralizar a comunicação 

com todos os clientes.

Principais Características:

Suporte Técnico telefónico ao funcionamento do TOConline 

das 9h às 13h e das 14h às 18h pela equipa técnica da 

Cloudware

Incidências ilimitadas de suporte

Análise de informação e apoio na comunicação à 

Autoridade Tributária

Análise do ficheiro SAF-T (PT)

Apoio na configuração da integração de movimentos na 

contabilidade

Apoio na utilização das funcionalidades de Gestão de 

Compras e despesas, Gestão de Stocks e Processamento 

de Vencimentos

Atendimento telefónico personalizado, 
prestado pela equipa técnica da 
Cloudware, com um custo mensal de 
subscrição de 5€ + IVA.

O suporte por e-mail (suporte@toconline.pt) é totalmente 

gratuito para todos os Técnicos Oficiais de Contas e 

empresários.

www.toconline.pt

Poupe tempo e esforço, fale com 

o seu Técnico Oficial de Contas e 

experimente já o TOConline!

SALÁRIOS
Utilizando o módulo de salários do TOConline conseguirá 
aumentar significativamente a produtividade da sua 
empresa ou Gabinete de Contabilidade. 

De forma simplificada conseguirá processar, 

em segundos, todos os vencimentos da 

empresa, controlar os custos com o pessoal, 

gerar movimentos contabilísticos, emitir os 

recibos e disponibilizar de imediato a todos 

os colaboradores, enviar ou imprimir a DMR e 

DRI sem instalar qualquer programa adicional 

e emitir vários mapas resumo por colaborador 

ou por rúbrica de processamento.

O TOConline tem ainda a possibilidade de 

emitir recibos comentados, com todos os 

detalhes de cálculo explicados em português 

corrente, para que consiga analisar 

rapidamente as parametrizações efetuadas e 

o comportamento do programa.

Cadastro de pessoal (Pode ser preenchido online pelo 

próprio colaborador)

Importação de colaboradores para início de trabalho a 

partir de uma folha Excel

Organigrama físico e funcional

Registo de férias efetuado pelos colaboradores

Geração automática de movimentos para a 

contabilidade com distribuição por centros de custo

Introdução simplificada de alterações no 

processamento (Alterações fixas, recorrentes, no 

calendário e para um processamento específico)

Consulta centralizada do calendário com todas as 

alterações programadas para um dado colaborador 

ao longo do ano

Cálculos automáticos no encerramento de contratos

Principais Características:

Pré-visualização de recibos

Recibos comentados com todas as regras de 

cálculo aplicadas aos abonos e descontos. 

Publicação de recibos na área do colaborador 

para download e envio por email

Notificações por e-mail aos colaboradores no 

momento de emissão do recibo e no momento 

de pagamento de vencimentos

Integração automática com os mapas de 

deslocações e ajudas de custo após aprovação 

pelo empresário

Controlo de pagamentos e emissão ficheiros 

para transferências bancárias

Geração automática da DMR e DRI com 

possibilidade de imprimir e submeter sem 

instalação do java, ou qualquer outra aplicação. 

As aplicações da DRI e DMR são utilizadas a 

partir do servidor pelo TOConline. O sistema 

efetua várias tentativas de submissão, em caso 

de falha, e notifica o utilizador quando a 

declaração é submetida com sucesso, 

armazenando o comprovativo de entrega.

José Marques Dolores

JOSÉ DOLORES

JOSÉ DOLORES

Plataforma de Gestão Colaborativa

Segurança da informação

Informação sempre disponível

Facilidade de utilização

# TOConline 

## VENDAS

Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 
totalmente simplificada pode criar documentos com um 
aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 
clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 
correio.

O TOConline é um sistema de faturação electrónica 
certificado pela Autoridade Tributária (Certificado AT Nº 
1662/AT de 21-12-2012)

### Principais Características:

- Orçamentos e Faturas Pró-Forma

- Documentos de transporte

- Faturas e Faturas Simplificadas 

- Multi-moeda e Multi-língua

- Controlo de retenção na fonte

- Descontos compostos e descontos de linha

- Faturação recorrente (Avenças)

- Controlo de contas correntes

- Mapas de análise de gestão e de tesouraria

## COMPRAS

Evite surpresas acompanhando permanentemente os custos 
da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 
as faturas de compra, documentos de transporte de 
fornecedores e controlar as contas correntes.

## Principais Características:

- Estimativa do IVA a pagar em cada período

- Análise de custos por categorias de despesa

- Faturas de compra

- Auto-faturação

- Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

- Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

- Controlo de contas correntes de fornecedores

## DESPESAS

Controlo total das despesas correntes e custos de 
deslocação de colaboradores. Registo e aprovação de 
mapas de deslocações com cálculo automático de ajudas de 
custo e Kms com integração automática no processamento 
de vencimentos.

## Principais Características:

- Registo rápido e simplificado de despesas da empresa e 
colaboradores

- Mapas de deslocações

- Aprovação de despesas e deslocações dos colaboradores

- Análise de custos por categoria de despesa

- Controlo de contas correntes do colaborador

- Mapas de deslocação dos colaboradores com cálculo 
automático do valor de Kms e ajudas de custo. 

- Controlo de aprovações de despesas de colaboradores 
com integração automática no processamento de 
vencimentos

- Controlo de pagamento de despesas aos colaboradores 

- Integração automática no processamento de vencimentos

## GESTÃO DE STOCKS

Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do Stock

## Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do stock

- Sugestão automática de stock com base nas vendas

- Possibilidade de imputação de custos de transporte, 
alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e valorização 
de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 
movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 
quantidades de stock mínimo e de reposição definidos pelo 
utilizador

# TOConline 

## Plataforma de Gestão Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de gestão online 
colaborativa desenvolvida pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas em parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, 
partilhando online toda a informação com o Técnico 
Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador 
internet, não necessita de instalar qualquer aplicação. 
Todas as atualizações funcionais e adaptações legais 
são realizadas nos servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de intervenção do 
utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

conheça o TOConline!

## Segurança da informação

Todos os dados das empresas são armazenados no 
centro de dados da OTOC, com a garantia de 
integridade e confidencialidade da informação. As 
bases de dados são armazenadas em servidores 
redundantes com cópias de segurança em tempo real. 
Todas as comunicações com os servidores são 
encriptadas através da tecnologia SSL. 

## Informação sempre disponível

- Gráfico sumário mensal e acumulado sobre o 
resultado com detalhe de vendas, compras e 
comparativo de exercícios anteriores.
- Análise de tesouraria com previsão de necessidades
- Previsão do valor e data de pagamento do IVA sempre 
atualizada a cada movimento.

## Facilidade de utilização

O TOConline foi concebido para evitar erros de 
utilização, basta preencher os dados essenciais sobre 
a empresa e pode de imediato começar a criar 
documentos. Se utilizar um anterior sistema de 
faturação, bastará carregar o ficheiro SAFT-PT para 
importar todos os dados de Clientes, Fornecedores, 
Produtos, Serviços e se pretender os documentos do 
anterior sistema para análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco online,

Não necessita formação!

## Plataforma de Gestão 
Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de 
gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware 
S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua 
empresa, partilhando online toda a 
informação com o Técnico Oficial de 
Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar 
um navegador internet, não necessita 
de instalar qualquer aplicação. Todas 
as atualizações funcionais e 
adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de 
intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações 
e 

custos desnecessários com 
Software, 

conheça o TOConline!

O TOConline é uma plataforma de gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, partilhando 
online toda a informação com o Técnico Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador internet, 
não necessita de instalar qualquer aplicação. Todas as 
atualizações funcionais e adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente automática sem necessidade 
de intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu funcionaário Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu oficial de contas
contra capa do manual
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O TOConline é uma plataforma 
de gestão colaborativa, da 
Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas, desenvolvida em 
parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a 
sua empresa, partilhando 
online toda a informação com 
o Técnico Oficial de Contas. 

www.toconline.pt
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Todos os dados das empresas são 

armazenados no centro de dados da 

OTOC, com a garantia de integridade e 

confidencialidade da informação. As 

bases de dados são armazenadas em 

servidores redundantes com cópias de 

segurança em tempo real. Todas as 

comunicações com os servidores são 

encriptadas através da tecnologia SSL. 

Gráfico sumário mensal e acumulado 

sobre o resultado com detalhe de 

vendas, compras e comparativo de 

exercícios anteriores.

Análise de tesouraria com previsão de 

necessidades

Previsão do valor e data de pagamento 

do IVA sempre atualizada a cada 

movimento.

O TOConline foi concebido para evitar 

erros de utilização, basta preencher os 

dados essenciais sobre a empresa e 

pode, de imediato, começar a criar 

documentos. 

Se utilizar um anterior sistema de 

faturação, bastará carregar o ficheiro 

SAF-T (PT) para importar todos os 

dados de Clientes, Fornecedores, 

Produtos, Serviços e se pretender os 

documentos do anterior sistema, para 

análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco 

online.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
SEMPRE DISPONÍVEL

FACILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO

VENDAS (FATURAÇÃO)
Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 

totalmente simplificada, pode criar documentos com um 

aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 

clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 

correio.

   Principais Características:

   Orçamentos e Faturas Pró-Forma

   Documentos de transporte

   Faturas e Faturas Simplificadas 

   Multi-moeda e Multi-língua

   Controlo de retenção na fonte

   Descontos compostos e descontos de linha

   Faturação recorrente (Avenças)

   Controlo de contas correntes

   Mapas de análise de gestão e de tesouraria

COMPRAS E DESPESAS
Evite surpresas, acompanhando permanentemente os custos 

da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 

as faturas de compra, documentos de transporte de 

fornecedores e controlar as contas correntes.

   Principais Características:

   Estimativa do IVA a pagar em cada período

   Análise de custos por categorias de despesa

   Faturas de compra

   Auto-faturação

   Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

   Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

   Controlo de contas correntes de fornecedores

O TOConline é um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária 
(Certificado AT Nº 1662/AT de 21-12-2012)

GESTÃO DE STOCKS
Essencial para atividades que necessitam de controlar 

ativamente as existências e valorização do Stock

Principais Características:

Sugestão automática de stock com base nas vendas

Possibilidade de imputação de custos de transporte, 

alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

Cálculo automático do preço médio de custo e 

valorização de stock

Análise de margens

Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 

movimentos automáticos de compensação

Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 

quantidades de stock mínimo e de reposição definidos 

pelo utilizador

Comunicação de inventários de final de exercício à 

Autoridade Tributária

Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do Stock

Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do stock

- Sugestão automática de stock com base nas 
vendas

- Possibilidade de imputação de custos de 
transporte, alfandegários, financeiros ou outros 
custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e 
valorização de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos 
- movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base 
nas quantidades de stock mínimo e de reposição 
definidos pelo utilizador

ÁREA DE COLABORADORES
Na área de colaboradores, cada elemento da empresa pode 

registar a sua informação de cadastro, férias, faltas e 

consultar o histórico de recibos de vencimento.

O TOC tem assim acesso à informação sempre atualizada de 

cada colaborador e às alterações mensais necessárias para 

elaborar o processamento de vencimentos.

Após processamento, os recibos podem ser carregados no 

TOConline e cada colaborador da empresa tem assim um 

acesso simplificado para consulta dos recibos ao longo do 

tempo. Se utilizar o processamento de salários TOConline, os 

recibos ficam automaticamente disponíveis aos 

colaboradores.

CAIXA DE MENSAGENS
A área de mensagens foi concebida para facilitar a 

comunicação entre o TOC e os seus clientes, através de uma 

caixa de correio com notificações, onde o empresário pode 

ter acesso imediato ao seu TOC.

O TOC consegue num único ponto centralizar a comunicação 

com todos os clientes.

Principais Características:

Suporte Técnico telefónico ao funcionamento do TOConline 

das 9h às 13h e das 14h às 18h pela equipa técnica da 

Cloudware

Incidências ilimitadas de suporte

Análise de informação e apoio na comunicação à 

Autoridade Tributária

Análise do ficheiro SAF-T (PT)

Apoio na configuração da integração de movimentos na 

contabilidade

Apoio na utilização das funcionalidades de Gestão de 

Compras e despesas, Gestão de Stocks e Processamento 

de Vencimentos

Atendimento telefónico personalizado, 
prestado pela equipa técnica da 
Cloudware, com um custo mensal de 
subscrição de 5€ + IVA.

O suporte por e-mail (suporte@toconline.pt) é totalmente 

gratuito para todos os Técnicos Oficiais de Contas e 

empresários.

www.toconline.pt

Poupe tempo e esforço, fale com 

o seu Técnico Oficial de Contas e 

experimente já o TOConline!

SALÁRIOS
Utilizando o módulo de salários do TOConline conseguirá 
aumentar significativamente a produtividade da sua 
empresa ou Gabinete de Contabilidade. 

De forma simplificada conseguirá processar, 

em segundos, todos os vencimentos da 

empresa, controlar os custos com o pessoal, 

gerar movimentos contabilísticos, emitir os 

recibos e disponibilizar de imediato a todos 

os colaboradores, enviar ou imprimir a DMR e 

DRI sem instalar qualquer programa adicional 

e emitir vários mapas resumo por colaborador 

ou por rúbrica de processamento.

O TOConline tem ainda a possibilidade de 

emitir recibos comentados, com todos os 

detalhes de cálculo explicados em português 

corrente, para que consiga analisar 

rapidamente as parametrizações efetuadas e 

o comportamento do programa.

Cadastro de pessoal (Pode ser preenchido online pelo 

próprio colaborador)

Importação de colaboradores para início de trabalho a 

partir de uma folha Excel

Organigrama físico e funcional

Registo de férias efetuado pelos colaboradores

Geração automática de movimentos para a 

contabilidade com distribuição por centros de custo

Introdução simplificada de alterações no 

processamento (Alterações fixas, recorrentes, no 

calendário e para um processamento específico)

Consulta centralizada do calendário com todas as 

alterações programadas para um dado colaborador 

ao longo do ano

Cálculos automáticos no encerramento de contratos

Principais Características:

Pré-visualização de recibos

Recibos comentados com todas as regras de 

cálculo aplicadas aos abonos e descontos. 

Publicação de recibos na área do colaborador 

para download e envio por email

Notificações por e-mail aos colaboradores no 

momento de emissão do recibo e no momento 

de pagamento de vencimentos

Integração automática com os mapas de 

deslocações e ajudas de custo após aprovação 

pelo empresário

Controlo de pagamentos e emissão ficheiros 

para transferências bancárias

Geração automática da DMR e DRI com 

possibilidade de imprimir e submeter sem 

instalação do java, ou qualquer outra aplicação. 

As aplicações da DRI e DMR são utilizadas a 

partir do servidor pelo TOConline. O sistema 

efetua várias tentativas de submissão, em caso 

de falha, e notifica o utilizador quando a 

declaração é submetida com sucesso, 

armazenando o comprovativo de entrega.

José Marques Dolores

JOSÉ DOLORES

JOSÉ DOLORES

Plataforma de Gestão Colaborativa

Segurança da informação

Informação sempre disponível

Facilidade de utilização

# TOConline 

## VENDAS

Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 
totalmente simplificada pode criar documentos com um 
aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 
clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 
correio.

O TOConline é um sistema de faturação electrónica 
certificado pela Autoridade Tributária (Certificado AT Nº 
1662/AT de 21-12-2012)

### Principais Características:

- Orçamentos e Faturas Pró-Forma

- Documentos de transporte

- Faturas e Faturas Simplificadas 

- Multi-moeda e Multi-língua

- Controlo de retenção na fonte

- Descontos compostos e descontos de linha

- Faturação recorrente (Avenças)

- Controlo de contas correntes

- Mapas de análise de gestão e de tesouraria

## COMPRAS

Evite surpresas acompanhando permanentemente os custos 
da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 
as faturas de compra, documentos de transporte de 
fornecedores e controlar as contas correntes.

## Principais Características:

- Estimativa do IVA a pagar em cada período

- Análise de custos por categorias de despesa

- Faturas de compra

- Auto-faturação

- Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

- Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

- Controlo de contas correntes de fornecedores

## DESPESAS

Controlo total das despesas correntes e custos de 
deslocação de colaboradores. Registo e aprovação de 
mapas de deslocações com cálculo automático de ajudas de 
custo e Kms com integração automática no processamento 
de vencimentos.

## Principais Características:

- Registo rápido e simplificado de despesas da empresa e 
colaboradores

- Mapas de deslocações

- Aprovação de despesas e deslocações dos colaboradores

- Análise de custos por categoria de despesa

- Controlo de contas correntes do colaborador

- Mapas de deslocação dos colaboradores com cálculo 
automático do valor de Kms e ajudas de custo. 

- Controlo de aprovações de despesas de colaboradores 
com integração automática no processamento de 
vencimentos

- Controlo de pagamento de despesas aos colaboradores 

- Integração automática no processamento de vencimentos

## GESTÃO DE STOCKS

Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do Stock

## Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do stock

- Sugestão automática de stock com base nas vendas

- Possibilidade de imputação de custos de transporte, 
alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e valorização 
de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 
movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 
quantidades de stock mínimo e de reposição definidos pelo 
utilizador

# TOConline 

## Plataforma de Gestão Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de gestão online 
colaborativa desenvolvida pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas em parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, 
partilhando online toda a informação com o Técnico 
Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador 
internet, não necessita de instalar qualquer aplicação. 
Todas as atualizações funcionais e adaptações legais 
são realizadas nos servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de intervenção do 
utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

conheça o TOConline!

## Segurança da informação

Todos os dados das empresas são armazenados no 
centro de dados da OTOC, com a garantia de 
integridade e confidencialidade da informação. As 
bases de dados são armazenadas em servidores 
redundantes com cópias de segurança em tempo real. 
Todas as comunicações com os servidores são 
encriptadas através da tecnologia SSL. 

## Informação sempre disponível

- Gráfico sumário mensal e acumulado sobre o 
resultado com detalhe de vendas, compras e 
comparativo de exercícios anteriores.
- Análise de tesouraria com previsão de necessidades
- Previsão do valor e data de pagamento do IVA sempre 
atualizada a cada movimento.

## Facilidade de utilização

O TOConline foi concebido para evitar erros de 
utilização, basta preencher os dados essenciais sobre 
a empresa e pode de imediato começar a criar 
documentos. Se utilizar um anterior sistema de 
faturação, bastará carregar o ficheiro SAFT-PT para 
importar todos os dados de Clientes, Fornecedores, 
Produtos, Serviços e se pretender os documentos do 
anterior sistema para análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco online,

Não necessita formação!

## Plataforma de Gestão 
Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de 
gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware 
S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua 
empresa, partilhando online toda a 
informação com o Técnico Oficial de 
Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar 
um navegador internet, não necessita 
de instalar qualquer aplicação. Todas 
as atualizações funcionais e 
adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de 
intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações 
e 

custos desnecessários com 
Software, 

conheça o TOConline!

O TOConline é uma plataforma de gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, partilhando 
online toda a informação com o Técnico Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador internet, 
não necessita de instalar qualquer aplicação. Todas as 
atualizações funcionais e adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente automática sem necessidade 
de intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu funcionaário Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu oficial de contas
contra capa do manual
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O TOConline é uma plataforma 
de gestão colaborativa, da 
Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas, desenvolvida em 
parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a 
sua empresa, partilhando 
online toda a informação com 
o Técnico Oficial de Contas. 

www.toconline.pt
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Todos os dados das empresas são 

armazenados no centro de dados da 

OTOC, com a garantia de integridade e 

confidencialidade da informação. As 

bases de dados são armazenadas em 

servidores redundantes com cópias de 

segurança em tempo real. Todas as 

comunicações com os servidores são 

encriptadas através da tecnologia SSL. 

Gráfico sumário mensal e acumulado 

sobre o resultado com detalhe de 

vendas, compras e comparativo de 

exercícios anteriores.

Análise de tesouraria com previsão de 

necessidades

Previsão do valor e data de pagamento 

do IVA sempre atualizada a cada 

movimento.

O TOConline foi concebido para evitar 

erros de utilização, basta preencher os 

dados essenciais sobre a empresa e 

pode, de imediato, começar a criar 

documentos. 

Se utilizar um anterior sistema de 

faturação, bastará carregar o ficheiro 

SAF-T (PT) para importar todos os 

dados de Clientes, Fornecedores, 

Produtos, Serviços e se pretender os 

documentos do anterior sistema, para 

análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco 

online.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
SEMPRE DISPONÍVEL

FACILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO

VENDAS (FATURAÇÃO)
Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 

totalmente simplificada, pode criar documentos com um 

aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 

clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 

correio.

   Principais Características:

   Orçamentos e Faturas Pró-Forma

   Documentos de transporte

   Faturas e Faturas Simplificadas 

   Multi-moeda e Multi-língua

   Controlo de retenção na fonte

   Descontos compostos e descontos de linha

   Faturação recorrente (Avenças)

   Controlo de contas correntes

   Mapas de análise de gestão e de tesouraria

COMPRAS E DESPESAS
Evite surpresas, acompanhando permanentemente os custos 

da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 

as faturas de compra, documentos de transporte de 

fornecedores e controlar as contas correntes.

   Principais Características:

   Estimativa do IVA a pagar em cada período

   Análise de custos por categorias de despesa

   Faturas de compra

   Auto-faturação

   Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

   Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

   Controlo de contas correntes de fornecedores

O TOConline é um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária 
(Certificado AT Nº 1662/AT de 21-12-2012)

GESTÃO DE STOCKS
Essencial para atividades que necessitam de controlar 

ativamente as existências e valorização do Stock

Principais Características:

Sugestão automática de stock com base nas vendas

Possibilidade de imputação de custos de transporte, 

alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

Cálculo automático do preço médio de custo e 

valorização de stock

Análise de margens

Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 

movimentos automáticos de compensação

Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 

quantidades de stock mínimo e de reposição definidos 

pelo utilizador

Comunicação de inventários de final de exercício à 

Autoridade Tributária

Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do Stock

Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do stock

- Sugestão automática de stock com base nas 
vendas

- Possibilidade de imputação de custos de 
transporte, alfandegários, financeiros ou outros 
custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e 
valorização de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos 
- movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base 
nas quantidades de stock mínimo e de reposição 
definidos pelo utilizador

ÁREA DE COLABORADORES
Na área de colaboradores, cada elemento da empresa pode 

registar a sua informação de cadastro, férias, faltas e 

consultar o histórico de recibos de vencimento.

O TOC tem assim acesso à informação sempre atualizada de 

cada colaborador e às alterações mensais necessárias para 

elaborar o processamento de vencimentos.

Após processamento, os recibos podem ser carregados no 

TOConline e cada colaborador da empresa tem assim um 

acesso simplificado para consulta dos recibos ao longo do 

tempo. Se utilizar o processamento de salários TOConline, os 

recibos ficam automaticamente disponíveis aos 

colaboradores.

CAIXA DE MENSAGENS
A área de mensagens foi concebida para facilitar a 

comunicação entre o TOC e os seus clientes, através de uma 

caixa de correio com notificações, onde o empresário pode 

ter acesso imediato ao seu TOC.

O TOC consegue num único ponto centralizar a comunicação 

com todos os clientes.

Principais Características:

Suporte Técnico telefónico ao funcionamento do TOConline 

das 9h às 13h e das 14h às 18h pela equipa técnica da 

Cloudware

Incidências ilimitadas de suporte

Análise de informação e apoio na comunicação à 

Autoridade Tributária

Análise do ficheiro SAF-T (PT)

Apoio na configuração da integração de movimentos na 

contabilidade

Apoio na utilização das funcionalidades de Gestão de 

Compras e despesas, Gestão de Stocks e Processamento 

de Vencimentos

Atendimento telefónico personalizado, 
prestado pela equipa técnica da 
Cloudware, com um custo mensal de 
subscrição de 5€ + IVA.

O suporte por e-mail (suporte@toconline.pt) é totalmente 

gratuito para todos os Técnicos Oficiais de Contas e 

empresários.

www.toconline.pt

Poupe tempo e esforço, fale com 

o seu Técnico Oficial de Contas e 

experimente já o TOConline!

SALÁRIOS
Utilizando o módulo de salários do TOConline conseguirá 
aumentar significativamente a produtividade da sua 
empresa ou Gabinete de Contabilidade. 

De forma simplificada conseguirá processar, 

em segundos, todos os vencimentos da 

empresa, controlar os custos com o pessoal, 

gerar movimentos contabilísticos, emitir os 

recibos e disponibilizar de imediato a todos 

os colaboradores, enviar ou imprimir a DMR e 

DRI sem instalar qualquer programa adicional 

e emitir vários mapas resumo por colaborador 

ou por rúbrica de processamento.

O TOConline tem ainda a possibilidade de 

emitir recibos comentados, com todos os 

detalhes de cálculo explicados em português 

corrente, para que consiga analisar 

rapidamente as parametrizações efetuadas e 

o comportamento do programa.

Cadastro de pessoal (Pode ser preenchido online pelo 

próprio colaborador)

Importação de colaboradores para início de trabalho a 

partir de uma folha Excel

Organigrama físico e funcional

Registo de férias efetuado pelos colaboradores

Geração automática de movimentos para a 

contabilidade com distribuição por centros de custo

Introdução simplificada de alterações no 

processamento (Alterações fixas, recorrentes, no 

calendário e para um processamento específico)

Consulta centralizada do calendário com todas as 

alterações programadas para um dado colaborador 

ao longo do ano

Cálculos automáticos no encerramento de contratos

Principais Características:

Pré-visualização de recibos

Recibos comentados com todas as regras de 

cálculo aplicadas aos abonos e descontos. 

Publicação de recibos na área do colaborador 

para download e envio por email

Notificações por e-mail aos colaboradores no 

momento de emissão do recibo e no momento 

de pagamento de vencimentos

Integração automática com os mapas de 

deslocações e ajudas de custo após aprovação 

pelo empresário

Controlo de pagamentos e emissão ficheiros 

para transferências bancárias

Geração automática da DMR e DRI com 

possibilidade de imprimir e submeter sem 

instalação do java, ou qualquer outra aplicação. 

As aplicações da DRI e DMR são utilizadas a 

partir do servidor pelo TOConline. O sistema 

efetua várias tentativas de submissão, em caso 

de falha, e notifica o utilizador quando a 

declaração é submetida com sucesso, 

armazenando o comprovativo de entrega.

José Marques Dolores

JOSÉ DOLORES

JOSÉ DOLORES

Plataforma de Gestão Colaborativa

Segurança da informação

Informação sempre disponível

Facilidade de utilização

# TOConline 

## VENDAS

Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 
totalmente simplificada pode criar documentos com um 
aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 
clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 
correio.

O TOConline é um sistema de faturação electrónica 
certificado pela Autoridade Tributária (Certificado AT Nº 
1662/AT de 21-12-2012)

### Principais Características:

- Orçamentos e Faturas Pró-Forma

- Documentos de transporte

- Faturas e Faturas Simplificadas 

- Multi-moeda e Multi-língua

- Controlo de retenção na fonte

- Descontos compostos e descontos de linha

- Faturação recorrente (Avenças)

- Controlo de contas correntes

- Mapas de análise de gestão e de tesouraria

## COMPRAS

Evite surpresas acompanhando permanentemente os custos 
da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 
as faturas de compra, documentos de transporte de 
fornecedores e controlar as contas correntes.

## Principais Características:

- Estimativa do IVA a pagar em cada período

- Análise de custos por categorias de despesa

- Faturas de compra

- Auto-faturação

- Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

- Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

- Controlo de contas correntes de fornecedores

## DESPESAS

Controlo total das despesas correntes e custos de 
deslocação de colaboradores. Registo e aprovação de 
mapas de deslocações com cálculo automático de ajudas de 
custo e Kms com integração automática no processamento 
de vencimentos.

## Principais Características:

- Registo rápido e simplificado de despesas da empresa e 
colaboradores

- Mapas de deslocações

- Aprovação de despesas e deslocações dos colaboradores

- Análise de custos por categoria de despesa

- Controlo de contas correntes do colaborador

- Mapas de deslocação dos colaboradores com cálculo 
automático do valor de Kms e ajudas de custo. 

- Controlo de aprovações de despesas de colaboradores 
com integração automática no processamento de 
vencimentos

- Controlo de pagamento de despesas aos colaboradores 

- Integração automática no processamento de vencimentos

## GESTÃO DE STOCKS

Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do Stock

## Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do stock

- Sugestão automática de stock com base nas vendas

- Possibilidade de imputação de custos de transporte, 
alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e valorização 
de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 
movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 
quantidades de stock mínimo e de reposição definidos pelo 
utilizador

# TOConline 

## Plataforma de Gestão Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de gestão online 
colaborativa desenvolvida pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas em parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, 
partilhando online toda a informação com o Técnico 
Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador 
internet, não necessita de instalar qualquer aplicação. 
Todas as atualizações funcionais e adaptações legais 
são realizadas nos servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de intervenção do 
utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

conheça o TOConline!

## Segurança da informação

Todos os dados das empresas são armazenados no 
centro de dados da OTOC, com a garantia de 
integridade e confidencialidade da informação. As 
bases de dados são armazenadas em servidores 
redundantes com cópias de segurança em tempo real. 
Todas as comunicações com os servidores são 
encriptadas através da tecnologia SSL. 

## Informação sempre disponível

- Gráfico sumário mensal e acumulado sobre o 
resultado com detalhe de vendas, compras e 
comparativo de exercícios anteriores.
- Análise de tesouraria com previsão de necessidades
- Previsão do valor e data de pagamento do IVA sempre 
atualizada a cada movimento.

## Facilidade de utilização

O TOConline foi concebido para evitar erros de 
utilização, basta preencher os dados essenciais sobre 
a empresa e pode de imediato começar a criar 
documentos. Se utilizar um anterior sistema de 
faturação, bastará carregar o ficheiro SAFT-PT para 
importar todos os dados de Clientes, Fornecedores, 
Produtos, Serviços e se pretender os documentos do 
anterior sistema para análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco online,

Não necessita formação!

## Plataforma de Gestão 
Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de 
gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware 
S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua 
empresa, partilhando online toda a 
informação com o Técnico Oficial de 
Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar 
um navegador internet, não necessita 
de instalar qualquer aplicação. Todas 
as atualizações funcionais e 
adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de 
intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações 
e 

custos desnecessários com 
Software, 

conheça o TOConline!

O TOConline é uma plataforma de gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, partilhando 
online toda a informação com o Técnico Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador internet, 
não necessita de instalar qualquer aplicação. Todas as 
atualizações funcionais e adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente automática sem necessidade 
de intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu funcionaário Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu oficial de contas
contra capa do manual



Vendas (faturação)

Compras e despesas

Gestão de stocks

Área de colaboradores

Salários

Arquivo documental

Mensagens

O TOConline é uma plataforma 
de gestão colaborativa, da 
Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas, desenvolvida em 
parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a 
sua empresa, partilhando 
online toda a informação com 
o Técnico Oficial de Contas. 

www.toconline.pt
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Todos os dados das empresas são 

armazenados no centro de dados da 

OTOC, com a garantia de integridade e 

confidencialidade da informação. As 

bases de dados são armazenadas em 

servidores redundantes com cópias de 

segurança em tempo real. Todas as 

comunicações com os servidores são 

encriptadas através da tecnologia SSL. 

Gráfico sumário mensal e acumulado 

sobre o resultado com detalhe de 

vendas, compras e comparativo de 

exercícios anteriores.

Análise de tesouraria com previsão de 

necessidades

Previsão do valor e data de pagamento 

do IVA sempre atualizada a cada 

movimento.

O TOConline foi concebido para evitar 

erros de utilização, basta preencher os 

dados essenciais sobre a empresa e 

pode, de imediato, começar a criar 

documentos. 

Se utilizar um anterior sistema de 

faturação, bastará carregar o ficheiro 

SAF-T (PT) para importar todos os 

dados de Clientes, Fornecedores, 

Produtos, Serviços e se pretender os 

documentos do anterior sistema, para 

análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco 

online.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
SEMPRE DISPONÍVEL

FACILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO

VENDAS (FATURAÇÃO)
Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 

totalmente simplificada, pode criar documentos com um 

aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 

clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 

correio.

   Principais Características:

   Orçamentos e Faturas Pró-Forma

   Documentos de transporte

   Faturas e Faturas Simplificadas 

   Multi-moeda e Multi-língua

   Controlo de retenção na fonte

   Descontos compostos e descontos de linha

   Faturação recorrente (Avenças)

   Controlo de contas correntes

   Mapas de análise de gestão e de tesouraria

COMPRAS E DESPESAS
Evite surpresas, acompanhando permanentemente os custos 

da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 

as faturas de compra, documentos de transporte de 

fornecedores e controlar as contas correntes.

   Principais Características:

   Estimativa do IVA a pagar em cada período

   Análise de custos por categorias de despesa

   Faturas de compra

   Auto-faturação

   Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

   Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

   Controlo de contas correntes de fornecedores

O TOConline é um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária 
(Certificado AT Nº 1662/AT de 21-12-2012)

GESTÃO DE STOCKS
Essencial para atividades que necessitam de controlar 

ativamente as existências e valorização do Stock

Principais Características:

Sugestão automática de stock com base nas vendas

Possibilidade de imputação de custos de transporte, 

alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

Cálculo automático do preço médio de custo e 

valorização de stock

Análise de margens

Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 

movimentos automáticos de compensação

Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 

quantidades de stock mínimo e de reposição definidos 

pelo utilizador

Comunicação de inventários de final de exercício à 

Autoridade Tributária

Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do Stock

Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do stock

- Sugestão automática de stock com base nas 
vendas

- Possibilidade de imputação de custos de 
transporte, alfandegários, financeiros ou outros 
custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e 
valorização de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos 
- movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base 
nas quantidades de stock mínimo e de reposição 
definidos pelo utilizador

ÁREA DE COLABORADORES
Na área de colaboradores, cada elemento da empresa pode 

registar a sua informação de cadastro, férias, faltas e 

consultar o histórico de recibos de vencimento.

O TOC tem assim acesso à informação sempre atualizada de 

cada colaborador e às alterações mensais necessárias para 

elaborar o processamento de vencimentos.

Após processamento, os recibos podem ser carregados no 

TOConline e cada colaborador da empresa tem assim um 

acesso simplificado para consulta dos recibos ao longo do 

tempo. Se utilizar o processamento de salários TOConline, os 

recibos ficam automaticamente disponíveis aos 

colaboradores.

CAIXA DE MENSAGENS
A área de mensagens foi concebida para facilitar a 

comunicação entre o TOC e os seus clientes, através de uma 

caixa de correio com notificações, onde o empresário pode 

ter acesso imediato ao seu TOC.

O TOC consegue num único ponto centralizar a comunicação 

com todos os clientes.

Principais Características:

Suporte Técnico telefónico ao funcionamento do TOConline 

das 9h às 13h e das 14h às 18h pela equipa técnica da 

Cloudware

Incidências ilimitadas de suporte

Análise de informação e apoio na comunicação à 

Autoridade Tributária

Análise do ficheiro SAF-T (PT)

Apoio na configuração da integração de movimentos na 

contabilidade

Apoio na utilização das funcionalidades de Gestão de 

Compras e despesas, Gestão de Stocks e Processamento 

de Vencimentos

Atendimento telefónico personalizado, 
prestado pela equipa técnica da 
Cloudware, com um custo mensal de 
subscrição de 5€ + IVA.

O suporte por e-mail (suporte@toconline.pt) é totalmente 

gratuito para todos os Técnicos Oficiais de Contas e 

empresários.

www.toconline.pt

Poupe tempo e esforço, fale com 

o seu Técnico Oficial de Contas e 

experimente já o TOConline!

SALÁRIOS
Utilizando o módulo de salários do TOConline conseguirá 
aumentar significativamente a produtividade da sua 
empresa ou Gabinete de Contabilidade. 

De forma simplificada conseguirá processar, 

em segundos, todos os vencimentos da 

empresa, controlar os custos com o pessoal, 

gerar movimentos contabilísticos, emitir os 

recibos e disponibilizar de imediato a todos 

os colaboradores, enviar ou imprimir a DMR e 

DRI sem instalar qualquer programa adicional 

e emitir vários mapas resumo por colaborador 

ou por rúbrica de processamento.

O TOConline tem ainda a possibilidade de 

emitir recibos comentados, com todos os 

detalhes de cálculo explicados em português 

corrente, para que consiga analisar 

rapidamente as parametrizações efetuadas e 

o comportamento do programa.

Cadastro de pessoal (Pode ser preenchido online pelo 

próprio colaborador)

Importação de colaboradores para início de trabalho a 

partir de uma folha Excel

Organigrama físico e funcional

Registo de férias efetuado pelos colaboradores

Geração automática de movimentos para a 

contabilidade com distribuição por centros de custo

Introdução simplificada de alterações no 

processamento (Alterações fixas, recorrentes, no 

calendário e para um processamento específico)

Consulta centralizada do calendário com todas as 

alterações programadas para um dado colaborador 

ao longo do ano

Cálculos automáticos no encerramento de contratos

Principais Características:

Pré-visualização de recibos

Recibos comentados com todas as regras de 

cálculo aplicadas aos abonos e descontos. 

Publicação de recibos na área do colaborador 

para download e envio por email

Notificações por e-mail aos colaboradores no 

momento de emissão do recibo e no momento 

de pagamento de vencimentos

Integração automática com os mapas de 

deslocações e ajudas de custo após aprovação 

pelo empresário

Controlo de pagamentos e emissão ficheiros 

para transferências bancárias

Geração automática da DMR e DRI com 

possibilidade de imprimir e submeter sem 

instalação do java, ou qualquer outra aplicação. 

As aplicações da DRI e DMR são utilizadas a 

partir do servidor pelo TOConline. O sistema 

efetua várias tentativas de submissão, em caso 

de falha, e notifica o utilizador quando a 

declaração é submetida com sucesso, 

armazenando o comprovativo de entrega.

José Marques Dolores

JOSÉ DOLORES

JOSÉ DOLORES

Plataforma de Gestão Colaborativa

Segurança da informação

Informação sempre disponível

Facilidade de utilização

# TOConline 

## VENDAS

Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 
totalmente simplificada pode criar documentos com um 
aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 
clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 
correio.

O TOConline é um sistema de faturação electrónica 
certificado pela Autoridade Tributária (Certificado AT Nº 
1662/AT de 21-12-2012)

### Principais Características:

- Orçamentos e Faturas Pró-Forma

- Documentos de transporte

- Faturas e Faturas Simplificadas 

- Multi-moeda e Multi-língua

- Controlo de retenção na fonte

- Descontos compostos e descontos de linha

- Faturação recorrente (Avenças)

- Controlo de contas correntes

- Mapas de análise de gestão e de tesouraria

## COMPRAS

Evite surpresas acompanhando permanentemente os custos 
da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 
as faturas de compra, documentos de transporte de 
fornecedores e controlar as contas correntes.

## Principais Características:

- Estimativa do IVA a pagar em cada período

- Análise de custos por categorias de despesa

- Faturas de compra

- Auto-faturação

- Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

- Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

- Controlo de contas correntes de fornecedores

## DESPESAS

Controlo total das despesas correntes e custos de 
deslocação de colaboradores. Registo e aprovação de 
mapas de deslocações com cálculo automático de ajudas de 
custo e Kms com integração automática no processamento 
de vencimentos.

## Principais Características:

- Registo rápido e simplificado de despesas da empresa e 
colaboradores

- Mapas de deslocações

- Aprovação de despesas e deslocações dos colaboradores

- Análise de custos por categoria de despesa

- Controlo de contas correntes do colaborador

- Mapas de deslocação dos colaboradores com cálculo 
automático do valor de Kms e ajudas de custo. 

- Controlo de aprovações de despesas de colaboradores 
com integração automática no processamento de 
vencimentos

- Controlo de pagamento de despesas aos colaboradores 

- Integração automática no processamento de vencimentos

## GESTÃO DE STOCKS

Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do Stock

## Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do stock

- Sugestão automática de stock com base nas vendas

- Possibilidade de imputação de custos de transporte, 
alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e valorização 
de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 
movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 
quantidades de stock mínimo e de reposição definidos pelo 
utilizador

# TOConline 

## Plataforma de Gestão Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de gestão online 
colaborativa desenvolvida pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas em parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, 
partilhando online toda a informação com o Técnico 
Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador 
internet, não necessita de instalar qualquer aplicação. 
Todas as atualizações funcionais e adaptações legais 
são realizadas nos servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de intervenção do 
utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

conheça o TOConline!

## Segurança da informação

Todos os dados das empresas são armazenados no 
centro de dados da OTOC, com a garantia de 
integridade e confidencialidade da informação. As 
bases de dados são armazenadas em servidores 
redundantes com cópias de segurança em tempo real. 
Todas as comunicações com os servidores são 
encriptadas através da tecnologia SSL. 

## Informação sempre disponível

- Gráfico sumário mensal e acumulado sobre o 
resultado com detalhe de vendas, compras e 
comparativo de exercícios anteriores.
- Análise de tesouraria com previsão de necessidades
- Previsão do valor e data de pagamento do IVA sempre 
atualizada a cada movimento.

## Facilidade de utilização

O TOConline foi concebido para evitar erros de 
utilização, basta preencher os dados essenciais sobre 
a empresa e pode de imediato começar a criar 
documentos. Se utilizar um anterior sistema de 
faturação, bastará carregar o ficheiro SAFT-PT para 
importar todos os dados de Clientes, Fornecedores, 
Produtos, Serviços e se pretender os documentos do 
anterior sistema para análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco online,

Não necessita formação!

## Plataforma de Gestão 
Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de 
gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware 
S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua 
empresa, partilhando online toda a 
informação com o Técnico Oficial de 
Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar 
um navegador internet, não necessita 
de instalar qualquer aplicação. Todas 
as atualizações funcionais e 
adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de 
intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações 
e 

custos desnecessários com 
Software, 

conheça o TOConline!

O TOConline é uma plataforma de gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, partilhando 
online toda a informação com o Técnico Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador internet, 
não necessita de instalar qualquer aplicação. Todas as 
atualizações funcionais e adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente automática sem necessidade 
de intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu funcionaário Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu oficial de contas
contra capa do manual
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O TOConline é uma plataforma 
de gestão colaborativa, da 
Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas, desenvolvida em 
parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a 
sua empresa, partilhando 
online toda a informação com 
o Técnico Oficial de Contas. 

www.toconline.pt
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Todos os dados das empresas são 

armazenados no centro de dados da 

OTOC, com a garantia de integridade e 

confidencialidade da informação. As 

bases de dados são armazenadas em 

servidores redundantes com cópias de 

segurança em tempo real. Todas as 

comunicações com os servidores são 

encriptadas através da tecnologia SSL. 

Gráfico sumário mensal e acumulado 

sobre o resultado com detalhe de 

vendas, compras e comparativo de 

exercícios anteriores.

Análise de tesouraria com previsão de 

necessidades

Previsão do valor e data de pagamento 

do IVA sempre atualizada a cada 

movimento.

O TOConline foi concebido para evitar 

erros de utilização, basta preencher os 

dados essenciais sobre a empresa e 

pode, de imediato, começar a criar 

documentos. 

Se utilizar um anterior sistema de 

faturação, bastará carregar o ficheiro 

SAF-T (PT) para importar todos os 

dados de Clientes, Fornecedores, 

Produtos, Serviços e se pretender os 

documentos do anterior sistema, para 

análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco 

online.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
SEMPRE DISPONÍVEL

FACILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO

VENDAS (FATURAÇÃO)
Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 

totalmente simplificada, pode criar documentos com um 

aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 

clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 

correio.

   Principais Características:

   Orçamentos e Faturas Pró-Forma

   Documentos de transporte

   Faturas e Faturas Simplificadas 

   Multi-moeda e Multi-língua

   Controlo de retenção na fonte

   Descontos compostos e descontos de linha

   Faturação recorrente (Avenças)

   Controlo de contas correntes

   Mapas de análise de gestão e de tesouraria

COMPRAS E DESPESAS
Evite surpresas, acompanhando permanentemente os custos 

da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 

as faturas de compra, documentos de transporte de 

fornecedores e controlar as contas correntes.

   Principais Características:

   Estimativa do IVA a pagar em cada período

   Análise de custos por categorias de despesa

   Faturas de compra

   Auto-faturação

   Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

   Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

   Controlo de contas correntes de fornecedores

O TOConline é um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária 
(Certificado AT Nº 1662/AT de 21-12-2012)

GESTÃO DE STOCKS
Essencial para atividades que necessitam de controlar 

ativamente as existências e valorização do Stock

Principais Características:

Sugestão automática de stock com base nas vendas

Possibilidade de imputação de custos de transporte, 

alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

Cálculo automático do preço médio de custo e 

valorização de stock

Análise de margens

Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 

movimentos automáticos de compensação

Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 

quantidades de stock mínimo e de reposição definidos 

pelo utilizador

Comunicação de inventários de final de exercício à 

Autoridade Tributária

Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do Stock

Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do stock

- Sugestão automática de stock com base nas 
vendas

- Possibilidade de imputação de custos de 
transporte, alfandegários, financeiros ou outros 
custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e 
valorização de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos 
- movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base 
nas quantidades de stock mínimo e de reposição 
definidos pelo utilizador

ÁREA DE COLABORADORES
Na área de colaboradores, cada elemento da empresa pode 

registar a sua informação de cadastro, férias, faltas e 

consultar o histórico de recibos de vencimento.

O TOC tem assim acesso à informação sempre atualizada de 

cada colaborador e às alterações mensais necessárias para 

elaborar o processamento de vencimentos.

Após processamento, os recibos podem ser carregados no 

TOConline e cada colaborador da empresa tem assim um 

acesso simplificado para consulta dos recibos ao longo do 

tempo. Se utilizar o processamento de salários TOConline, os 

recibos ficam automaticamente disponíveis aos 

colaboradores.

CAIXA DE MENSAGENS
A área de mensagens foi concebida para facilitar a 

comunicação entre o TOC e os seus clientes, através de uma 

caixa de correio com notificações, onde o empresário pode 

ter acesso imediato ao seu TOC.

O TOC consegue num único ponto centralizar a comunicação 

com todos os clientes.

Principais Características:

Suporte Técnico telefónico ao funcionamento do TOConline 

das 9h às 13h e das 14h às 18h pela equipa técnica da 

Cloudware

Incidências ilimitadas de suporte

Análise de informação e apoio na comunicação à 

Autoridade Tributária

Análise do ficheiro SAF-T (PT)

Apoio na configuração da integração de movimentos na 

contabilidade

Apoio na utilização das funcionalidades de Gestão de 

Compras e despesas, Gestão de Stocks e Processamento 

de Vencimentos

Atendimento telefónico personalizado, 
prestado pela equipa técnica da 
Cloudware, com um custo mensal de 
subscrição de 5€ + IVA.

O suporte por e-mail (suporte@toconline.pt) é totalmente 

gratuito para todos os Técnicos Oficiais de Contas e 

empresários.

www.toconline.pt

Poupe tempo e esforço, fale com 

o seu Técnico Oficial de Contas e 

experimente já o TOConline!

SALÁRIOS
Utilizando o módulo de salários do TOConline conseguirá 
aumentar significativamente a produtividade da sua 
empresa ou Gabinete de Contabilidade. 

De forma simplificada conseguirá processar, 

em segundos, todos os vencimentos da 

empresa, controlar os custos com o pessoal, 

gerar movimentos contabilísticos, emitir os 

recibos e disponibilizar de imediato a todos 

os colaboradores, enviar ou imprimir a DMR e 

DRI sem instalar qualquer programa adicional 

e emitir vários mapas resumo por colaborador 

ou por rúbrica de processamento.

O TOConline tem ainda a possibilidade de 

emitir recibos comentados, com todos os 

detalhes de cálculo explicados em português 

corrente, para que consiga analisar 

rapidamente as parametrizações efetuadas e 

o comportamento do programa.

Cadastro de pessoal (Pode ser preenchido online pelo 

próprio colaborador)

Importação de colaboradores para início de trabalho a 

partir de uma folha Excel

Organigrama físico e funcional

Registo de férias efetuado pelos colaboradores

Geração automática de movimentos para a 

contabilidade com distribuição por centros de custo

Introdução simplificada de alterações no 

processamento (Alterações fixas, recorrentes, no 

calendário e para um processamento específico)

Consulta centralizada do calendário com todas as 

alterações programadas para um dado colaborador 

ao longo do ano

Cálculos automáticos no encerramento de contratos

Principais Características:

Pré-visualização de recibos

Recibos comentados com todas as regras de 

cálculo aplicadas aos abonos e descontos. 

Publicação de recibos na área do colaborador 

para download e envio por email

Notificações por e-mail aos colaboradores no 

momento de emissão do recibo e no momento 

de pagamento de vencimentos

Integração automática com os mapas de 

deslocações e ajudas de custo após aprovação 

pelo empresário

Controlo de pagamentos e emissão ficheiros 

para transferências bancárias

Geração automática da DMR e DRI com 

possibilidade de imprimir e submeter sem 

instalação do java, ou qualquer outra aplicação. 

As aplicações da DRI e DMR são utilizadas a 

partir do servidor pelo TOConline. O sistema 

efetua várias tentativas de submissão, em caso 

de falha, e notifica o utilizador quando a 

declaração é submetida com sucesso, 

armazenando o comprovativo de entrega.

José Marques Dolores

JOSÉ DOLORES

JOSÉ DOLORES

Plataforma de Gestão Colaborativa

Segurança da informação

Informação sempre disponível

Facilidade de utilização

# TOConline 

## VENDAS

Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 
totalmente simplificada pode criar documentos com um 
aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 
clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 
correio.

O TOConline é um sistema de faturação electrónica 
certificado pela Autoridade Tributária (Certificado AT Nº 
1662/AT de 21-12-2012)

### Principais Características:

- Orçamentos e Faturas Pró-Forma

- Documentos de transporte

- Faturas e Faturas Simplificadas 

- Multi-moeda e Multi-língua

- Controlo de retenção na fonte

- Descontos compostos e descontos de linha

- Faturação recorrente (Avenças)

- Controlo de contas correntes

- Mapas de análise de gestão e de tesouraria

## COMPRAS

Evite surpresas acompanhando permanentemente os custos 
da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 
as faturas de compra, documentos de transporte de 
fornecedores e controlar as contas correntes.

## Principais Características:

- Estimativa do IVA a pagar em cada período

- Análise de custos por categorias de despesa

- Faturas de compra

- Auto-faturação

- Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

- Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

- Controlo de contas correntes de fornecedores

## DESPESAS

Controlo total das despesas correntes e custos de 
deslocação de colaboradores. Registo e aprovação de 
mapas de deslocações com cálculo automático de ajudas de 
custo e Kms com integração automática no processamento 
de vencimentos.

## Principais Características:

- Registo rápido e simplificado de despesas da empresa e 
colaboradores

- Mapas de deslocações

- Aprovação de despesas e deslocações dos colaboradores

- Análise de custos por categoria de despesa

- Controlo de contas correntes do colaborador

- Mapas de deslocação dos colaboradores com cálculo 
automático do valor de Kms e ajudas de custo. 

- Controlo de aprovações de despesas de colaboradores 
com integração automática no processamento de 
vencimentos

- Controlo de pagamento de despesas aos colaboradores 

- Integração automática no processamento de vencimentos

## GESTÃO DE STOCKS

Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do Stock

## Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do stock

- Sugestão automática de stock com base nas vendas

- Possibilidade de imputação de custos de transporte, 
alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e valorização 
de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 
movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 
quantidades de stock mínimo e de reposição definidos pelo 
utilizador

# TOConline 

## Plataforma de Gestão Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de gestão online 
colaborativa desenvolvida pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas em parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, 
partilhando online toda a informação com o Técnico 
Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador 
internet, não necessita de instalar qualquer aplicação. 
Todas as atualizações funcionais e adaptações legais 
são realizadas nos servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de intervenção do 
utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

conheça o TOConline!

## Segurança da informação

Todos os dados das empresas são armazenados no 
centro de dados da OTOC, com a garantia de 
integridade e confidencialidade da informação. As 
bases de dados são armazenadas em servidores 
redundantes com cópias de segurança em tempo real. 
Todas as comunicações com os servidores são 
encriptadas através da tecnologia SSL. 

## Informação sempre disponível

- Gráfico sumário mensal e acumulado sobre o 
resultado com detalhe de vendas, compras e 
comparativo de exercícios anteriores.
- Análise de tesouraria com previsão de necessidades
- Previsão do valor e data de pagamento do IVA sempre 
atualizada a cada movimento.

## Facilidade de utilização

O TOConline foi concebido para evitar erros de 
utilização, basta preencher os dados essenciais sobre 
a empresa e pode de imediato começar a criar 
documentos. Se utilizar um anterior sistema de 
faturação, bastará carregar o ficheiro SAFT-PT para 
importar todos os dados de Clientes, Fornecedores, 
Produtos, Serviços e se pretender os documentos do 
anterior sistema para análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco online,

Não necessita formação!

## Plataforma de Gestão 
Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de 
gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware 
S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua 
empresa, partilhando online toda a 
informação com o Técnico Oficial de 
Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar 
um navegador internet, não necessita 
de instalar qualquer aplicação. Todas 
as atualizações funcionais e 
adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de 
intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações 
e 

custos desnecessários com 
Software, 

conheça o TOConline!

O TOConline é uma plataforma de gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, partilhando 
online toda a informação com o Técnico Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador internet, 
não necessita de instalar qualquer aplicação. Todas as 
atualizações funcionais e adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente automática sem necessidade 
de intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu funcionaário Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu oficial de contas
contra capa do manual
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O TOConline é uma plataforma 
de gestão colaborativa, da 
Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas, desenvolvida em 
parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a 
sua empresa, partilhando 
online toda a informação com 
o Técnico Oficial de Contas. 

www.toconline.pt
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Todos os dados das empresas são 

armazenados no centro de dados da 

OTOC, com a garantia de integridade e 

confidencialidade da informação. As 

bases de dados são armazenadas em 

servidores redundantes com cópias de 

segurança em tempo real. Todas as 

comunicações com os servidores são 

encriptadas através da tecnologia SSL. 

Gráfico sumário mensal e acumulado 

sobre o resultado com detalhe de 

vendas, compras e comparativo de 

exercícios anteriores.

Análise de tesouraria com previsão de 

necessidades

Previsão do valor e data de pagamento 

do IVA sempre atualizada a cada 

movimento.

O TOConline foi concebido para evitar 

erros de utilização, basta preencher os 

dados essenciais sobre a empresa e 

pode, de imediato, começar a criar 

documentos. 

Se utilizar um anterior sistema de 

faturação, bastará carregar o ficheiro 

SAF-T (PT) para importar todos os 

dados de Clientes, Fornecedores, 

Produtos, Serviços e se pretender os 

documentos do anterior sistema, para 

análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco 

online.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
SEMPRE DISPONÍVEL

FACILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO

VENDAS (FATURAÇÃO)
Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 

totalmente simplificada, pode criar documentos com um 

aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 

clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 

correio.

   Principais Características:

   Orçamentos e Faturas Pró-Forma

   Documentos de transporte

   Faturas e Faturas Simplificadas 

   Multi-moeda e Multi-língua

   Controlo de retenção na fonte

   Descontos compostos e descontos de linha

   Faturação recorrente (Avenças)

   Controlo de contas correntes

   Mapas de análise de gestão e de tesouraria

COMPRAS E DESPESAS
Evite surpresas, acompanhando permanentemente os custos 

da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 

as faturas de compra, documentos de transporte de 

fornecedores e controlar as contas correntes.

   Principais Características:

   Estimativa do IVA a pagar em cada período

   Análise de custos por categorias de despesa

   Faturas de compra

   Auto-faturação

   Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

   Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

   Controlo de contas correntes de fornecedores

O TOConline é um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária 
(Certificado AT Nº 1662/AT de 21-12-2012)

GESTÃO DE STOCKS
Essencial para atividades que necessitam de controlar 

ativamente as existências e valorização do Stock

Principais Características:

Sugestão automática de stock com base nas vendas

Possibilidade de imputação de custos de transporte, 

alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

Cálculo automático do preço médio de custo e 

valorização de stock

Análise de margens

Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 

movimentos automáticos de compensação

Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 

quantidades de stock mínimo e de reposição definidos 

pelo utilizador

Comunicação de inventários de final de exercício à 

Autoridade Tributária

Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do Stock

Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do stock

- Sugestão automática de stock com base nas 
vendas

- Possibilidade de imputação de custos de 
transporte, alfandegários, financeiros ou outros 
custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e 
valorização de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos 
- movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base 
nas quantidades de stock mínimo e de reposição 
definidos pelo utilizador

ÁREA DE COLABORADORES
Na área de colaboradores, cada elemento da empresa pode 

registar a sua informação de cadastro, férias, faltas e 

consultar o histórico de recibos de vencimento.

O TOC tem assim acesso à informação sempre atualizada de 

cada colaborador e às alterações mensais necessárias para 

elaborar o processamento de vencimentos.

Após processamento, os recibos podem ser carregados no 

TOConline e cada colaborador da empresa tem assim um 

acesso simplificado para consulta dos recibos ao longo do 

tempo. Se utilizar o processamento de salários TOConline, os 

recibos ficam automaticamente disponíveis aos 

colaboradores.

CAIXA DE MENSAGENS
A área de mensagens foi concebida para facilitar a 

comunicação entre o TOC e os seus clientes, através de uma 

caixa de correio com notificações, onde o empresário pode 

ter acesso imediato ao seu TOC.

O TOC consegue num único ponto centralizar a comunicação 

com todos os clientes.

Principais Características:

Suporte Técnico telefónico ao funcionamento do TOConline 

das 9h às 13h e das 14h às 18h pela equipa técnica da 

Cloudware

Incidências ilimitadas de suporte

Análise de informação e apoio na comunicação à 

Autoridade Tributária

Análise do ficheiro SAF-T (PT)

Apoio na configuração da integração de movimentos na 

contabilidade

Apoio na utilização das funcionalidades de Gestão de 

Compras e despesas, Gestão de Stocks e Processamento 

de Vencimentos

Atendimento telefónico personalizado, 
prestado pela equipa técnica da 
Cloudware, com um custo mensal de 
subscrição de 5€ + IVA.

O suporte por e-mail (suporte@toconline.pt) é totalmente 

gratuito para todos os Técnicos Oficiais de Contas e 

empresários.

www.toconline.pt

Poupe tempo e esforço, fale com 

o seu Técnico Oficial de Contas e 

experimente já o TOConline!

SALÁRIOS
Utilizando o módulo de salários do TOConline conseguirá 
aumentar significativamente a produtividade da sua 
empresa ou Gabinete de Contabilidade. 

De forma simplificada conseguirá processar, 

em segundos, todos os vencimentos da 

empresa, controlar os custos com o pessoal, 

gerar movimentos contabilísticos, emitir os 

recibos e disponibilizar de imediato a todos 

os colaboradores, enviar ou imprimir a DMR e 

DRI sem instalar qualquer programa adicional 

e emitir vários mapas resumo por colaborador 

ou por rúbrica de processamento.

O TOConline tem ainda a possibilidade de 

emitir recibos comentados, com todos os 

detalhes de cálculo explicados em português 

corrente, para que consiga analisar 

rapidamente as parametrizações efetuadas e 

o comportamento do programa.

Cadastro de pessoal (Pode ser preenchido online pelo 

próprio colaborador)

Importação de colaboradores para início de trabalho a 

partir de uma folha Excel

Organigrama físico e funcional

Registo de férias efetuado pelos colaboradores

Geração automática de movimentos para a 

contabilidade com distribuição por centros de custo

Introdução simplificada de alterações no 

processamento (Alterações fixas, recorrentes, no 

calendário e para um processamento específico)

Consulta centralizada do calendário com todas as 

alterações programadas para um dado colaborador 

ao longo do ano

Cálculos automáticos no encerramento de contratos

Principais Características:

Pré-visualização de recibos

Recibos comentados com todas as regras de 

cálculo aplicadas aos abonos e descontos. 

Publicação de recibos na área do colaborador 

para download e envio por email

Notificações por e-mail aos colaboradores no 

momento de emissão do recibo e no momento 

de pagamento de vencimentos

Integração automática com os mapas de 

deslocações e ajudas de custo após aprovação 

pelo empresário

Controlo de pagamentos e emissão ficheiros 

para transferências bancárias

Geração automática da DMR e DRI com 

possibilidade de imprimir e submeter sem 

instalação do java, ou qualquer outra aplicação. 

As aplicações da DRI e DMR são utilizadas a 

partir do servidor pelo TOConline. O sistema 

efetua várias tentativas de submissão, em caso 

de falha, e notifica o utilizador quando a 

declaração é submetida com sucesso, 

armazenando o comprovativo de entrega.

José Marques Dolores

JOSÉ DOLORES

JOSÉ DOLORES

Plataforma de Gestão Colaborativa

Segurança da informação

Informação sempre disponível

Facilidade de utilização

# TOConline 

## VENDAS

Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 
totalmente simplificada pode criar documentos com um 
aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 
clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 
correio.

O TOConline é um sistema de faturação electrónica 
certificado pela Autoridade Tributária (Certificado AT Nº 
1662/AT de 21-12-2012)

### Principais Características:

- Orçamentos e Faturas Pró-Forma

- Documentos de transporte

- Faturas e Faturas Simplificadas 

- Multi-moeda e Multi-língua

- Controlo de retenção na fonte

- Descontos compostos e descontos de linha

- Faturação recorrente (Avenças)

- Controlo de contas correntes

- Mapas de análise de gestão e de tesouraria

## COMPRAS

Evite surpresas acompanhando permanentemente os custos 
da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 
as faturas de compra, documentos de transporte de 
fornecedores e controlar as contas correntes.

## Principais Características:

- Estimativa do IVA a pagar em cada período

- Análise de custos por categorias de despesa

- Faturas de compra

- Auto-faturação

- Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

- Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

- Controlo de contas correntes de fornecedores

## DESPESAS

Controlo total das despesas correntes e custos de 
deslocação de colaboradores. Registo e aprovação de 
mapas de deslocações com cálculo automático de ajudas de 
custo e Kms com integração automática no processamento 
de vencimentos.

## Principais Características:

- Registo rápido e simplificado de despesas da empresa e 
colaboradores

- Mapas de deslocações

- Aprovação de despesas e deslocações dos colaboradores

- Análise de custos por categoria de despesa

- Controlo de contas correntes do colaborador

- Mapas de deslocação dos colaboradores com cálculo 
automático do valor de Kms e ajudas de custo. 

- Controlo de aprovações de despesas de colaboradores 
com integração automática no processamento de 
vencimentos

- Controlo de pagamento de despesas aos colaboradores 

- Integração automática no processamento de vencimentos

## GESTÃO DE STOCKS

Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do Stock

## Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do stock

- Sugestão automática de stock com base nas vendas

- Possibilidade de imputação de custos de transporte, 
alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e valorização 
de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 
movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 
quantidades de stock mínimo e de reposição definidos pelo 
utilizador

# TOConline 

## Plataforma de Gestão Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de gestão online 
colaborativa desenvolvida pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas em parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, 
partilhando online toda a informação com o Técnico 
Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador 
internet, não necessita de instalar qualquer aplicação. 
Todas as atualizações funcionais e adaptações legais 
são realizadas nos servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de intervenção do 
utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

conheça o TOConline!

## Segurança da informação

Todos os dados das empresas são armazenados no 
centro de dados da OTOC, com a garantia de 
integridade e confidencialidade da informação. As 
bases de dados são armazenadas em servidores 
redundantes com cópias de segurança em tempo real. 
Todas as comunicações com os servidores são 
encriptadas através da tecnologia SSL. 

## Informação sempre disponível

- Gráfico sumário mensal e acumulado sobre o 
resultado com detalhe de vendas, compras e 
comparativo de exercícios anteriores.
- Análise de tesouraria com previsão de necessidades
- Previsão do valor e data de pagamento do IVA sempre 
atualizada a cada movimento.

## Facilidade de utilização

O TOConline foi concebido para evitar erros de 
utilização, basta preencher os dados essenciais sobre 
a empresa e pode de imediato começar a criar 
documentos. Se utilizar um anterior sistema de 
faturação, bastará carregar o ficheiro SAFT-PT para 
importar todos os dados de Clientes, Fornecedores, 
Produtos, Serviços e se pretender os documentos do 
anterior sistema para análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco online,

Não necessita formação!

## Plataforma de Gestão 
Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de 
gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware 
S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua 
empresa, partilhando online toda a 
informação com o Técnico Oficial de 
Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar 
um navegador internet, não necessita 
de instalar qualquer aplicação. Todas 
as atualizações funcionais e 
adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de 
intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações 
e 

custos desnecessários com 
Software, 

conheça o TOConline!

O TOConline é uma plataforma de gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, partilhando 
online toda a informação com o Técnico Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador internet, 
não necessita de instalar qualquer aplicação. Todas as 
atualizações funcionais e adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente automática sem necessidade 
de intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu funcionaário Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu oficial de contas
contra capa do manual



Vendas (faturação)

Compras e despesas

Gestão de stocks

Área de colaboradores

Salários

Arquivo documental

Mensagens

O TOConline é uma plataforma 
de gestão colaborativa, da 
Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas, desenvolvida em 
parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a 
sua empresa, partilhando 
online toda a informação com 
o Técnico Oficial de Contas. 

www.toconline.pt
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Todos os dados das empresas são 

armazenados no centro de dados da 

OTOC, com a garantia de integridade e 

confidencialidade da informação. As 

bases de dados são armazenadas em 

servidores redundantes com cópias de 

segurança em tempo real. Todas as 

comunicações com os servidores são 

encriptadas através da tecnologia SSL. 

Gráfico sumário mensal e acumulado 

sobre o resultado com detalhe de 

vendas, compras e comparativo de 

exercícios anteriores.

Análise de tesouraria com previsão de 

necessidades

Previsão do valor e data de pagamento 

do IVA sempre atualizada a cada 

movimento.

O TOConline foi concebido para evitar 

erros de utilização, basta preencher os 

dados essenciais sobre a empresa e 

pode, de imediato, começar a criar 

documentos. 

Se utilizar um anterior sistema de 

faturação, bastará carregar o ficheiro 

SAF-T (PT) para importar todos os 

dados de Clientes, Fornecedores, 

Produtos, Serviços e se pretender os 

documentos do anterior sistema, para 

análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco 

online.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO
SEMPRE DISPONÍVEL

FACILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO

VENDAS (FATURAÇÃO)
Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 

totalmente simplificada, pode criar documentos com um 

aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 

clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 

correio.

   Principais Características:

   Orçamentos e Faturas Pró-Forma

   Documentos de transporte

   Faturas e Faturas Simplificadas 

   Multi-moeda e Multi-língua

   Controlo de retenção na fonte

   Descontos compostos e descontos de linha

   Faturação recorrente (Avenças)

   Controlo de contas correntes

   Mapas de análise de gestão e de tesouraria

COMPRAS E DESPESAS
Evite surpresas, acompanhando permanentemente os custos 

da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 

as faturas de compra, documentos de transporte de 

fornecedores e controlar as contas correntes.

   Principais Características:

   Estimativa do IVA a pagar em cada período

   Análise de custos por categorias de despesa

   Faturas de compra

   Auto-faturação

   Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

   Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

   Controlo de contas correntes de fornecedores

O TOConline é um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária 
(Certificado AT Nº 1662/AT de 21-12-2012)

GESTÃO DE STOCKS
Essencial para atividades que necessitam de controlar 

ativamente as existências e valorização do Stock

Principais Características:

Sugestão automática de stock com base nas vendas

Possibilidade de imputação de custos de transporte, 

alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

Cálculo automático do preço médio de custo e 

valorização de stock

Análise de margens

Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 

movimentos automáticos de compensação

Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 

quantidades de stock mínimo e de reposição definidos 

pelo utilizador

Comunicação de inventários de final de exercício à 

Autoridade Tributária

Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do Stock

Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de 
controlar ativamente as existências e valorização 
do stock

- Sugestão automática de stock com base nas 
vendas

- Possibilidade de imputação de custos de 
transporte, alfandegários, financeiros ou outros 
custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e 
valorização de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos 
- movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base 
nas quantidades de stock mínimo e de reposição 
definidos pelo utilizador

ÁREA DE COLABORADORES
Na área de colaboradores, cada elemento da empresa pode 

registar a sua informação de cadastro, férias, faltas e 

consultar o histórico de recibos de vencimento.

O TOC tem assim acesso à informação sempre atualizada de 

cada colaborador e às alterações mensais necessárias para 

elaborar o processamento de vencimentos.

Após processamento, os recibos podem ser carregados no 

TOConline e cada colaborador da empresa tem assim um 

acesso simplificado para consulta dos recibos ao longo do 

tempo. Se utilizar o processamento de salários TOConline, os 

recibos ficam automaticamente disponíveis aos 

colaboradores.

CAIXA DE MENSAGENS
A área de mensagens foi concebida para facilitar a 

comunicação entre o TOC e os seus clientes, através de uma 

caixa de correio com notificações, onde o empresário pode 

ter acesso imediato ao seu TOC.

O TOC consegue num único ponto centralizar a comunicação 

com todos os clientes.

Principais Características:

Suporte Técnico telefónico ao funcionamento do TOConline 

das 9h às 13h e das 14h às 18h pela equipa técnica da 

Cloudware

Incidências ilimitadas de suporte

Análise de informação e apoio na comunicação à 

Autoridade Tributária

Análise do ficheiro SAF-T (PT)

Apoio na configuração da integração de movimentos na 

contabilidade

Apoio na utilização das funcionalidades de Gestão de 

Compras e despesas, Gestão de Stocks e Processamento 

de Vencimentos

Atendimento telefónico personalizado, 
prestado pela equipa técnica da 
Cloudware, com um custo mensal de 
subscrição de 5€ + IVA.

O suporte por e-mail (suporte@toconline.pt) é totalmente 

gratuito para todos os Técnicos Oficiais de Contas e 

empresários.

www.toconline.pt

Poupe tempo e esforço, fale com 

o seu Técnico Oficial de Contas e 

experimente já o TOConline!

SALÁRIOS
Utilizando o módulo de salários do TOConline conseguirá 
aumentar significativamente a produtividade da sua 
empresa ou Gabinete de Contabilidade. 

De forma simplificada conseguirá processar, 

em segundos, todos os vencimentos da 

empresa, controlar os custos com o pessoal, 

gerar movimentos contabilísticos, emitir os 

recibos e disponibilizar de imediato a todos 

os colaboradores, enviar ou imprimir a DMR e 

DRI sem instalar qualquer programa adicional 

e emitir vários mapas resumo por colaborador 

ou por rúbrica de processamento.

O TOConline tem ainda a possibilidade de 

emitir recibos comentados, com todos os 

detalhes de cálculo explicados em português 

corrente, para que consiga analisar 

rapidamente as parametrizações efetuadas e 

o comportamento do programa.

Cadastro de pessoal (Pode ser preenchido online pelo 

próprio colaborador)

Importação de colaboradores para início de trabalho a 

partir de uma folha Excel

Organigrama físico e funcional

Registo de férias efetuado pelos colaboradores

Geração automática de movimentos para a 

contabilidade com distribuição por centros de custo

Introdução simplificada de alterações no 

processamento (Alterações fixas, recorrentes, no 

calendário e para um processamento específico)

Consulta centralizada do calendário com todas as 

alterações programadas para um dado colaborador 

ao longo do ano

Cálculos automáticos no encerramento de contratos

Principais Características:

Pré-visualização de recibos

Recibos comentados com todas as regras de 

cálculo aplicadas aos abonos e descontos. 

Publicação de recibos na área do colaborador 

para download e envio por email

Notificações por e-mail aos colaboradores no 

momento de emissão do recibo e no momento 

de pagamento de vencimentos

Integração automática com os mapas de 

deslocações e ajudas de custo após aprovação 

pelo empresário

Controlo de pagamentos e emissão ficheiros 

para transferências bancárias

Geração automática da DMR e DRI com 

possibilidade de imprimir e submeter sem 

instalação do java, ou qualquer outra aplicação. 

As aplicações da DRI e DMR são utilizadas a 

partir do servidor pelo TOConline. O sistema 

efetua várias tentativas de submissão, em caso 

de falha, e notifica o utilizador quando a 

declaração é submetida com sucesso, 

armazenando o comprovativo de entrega.

José Marques Dolores

JOSÉ DOLORES

JOSÉ DOLORES

Plataforma de Gestão Colaborativa

Segurança da informação

Informação sempre disponível

Facilidade de utilização

# TOConline 

## VENDAS

Prepare a sua faturação em segundos. De uma forma 
totalmente simplificada pode criar documentos com um 
aspecto profissional e enviar eletronicamente aos seus 
clientes, evitando custos desnecessários de impressão e 
correio.

O TOConline é um sistema de faturação electrónica 
certificado pela Autoridade Tributária (Certificado AT Nº 
1662/AT de 21-12-2012)

### Principais Características:

- Orçamentos e Faturas Pró-Forma

- Documentos de transporte

- Faturas e Faturas Simplificadas 

- Multi-moeda e Multi-língua

- Controlo de retenção na fonte

- Descontos compostos e descontos de linha

- Faturação recorrente (Avenças)

- Controlo de contas correntes

- Mapas de análise de gestão e de tesouraria

## COMPRAS

Evite surpresas acompanhando permanentemente os custos 
da empresa. Com o módulo de Compras pode registar todas 
as faturas de compra, documentos de transporte de 
fornecedores e controlar as contas correntes.

## Principais Características:

- Estimativa do IVA a pagar em cada período

- Análise de custos por categorias de despesa

- Faturas de compra

- Auto-faturação

- Encomendas a fornecedores e Faturas Pró-forma

- Documentos de transporte (Comunicação direta à AT)

- Controlo de contas correntes de fornecedores

## DESPESAS

Controlo total das despesas correntes e custos de 
deslocação de colaboradores. Registo e aprovação de 
mapas de deslocações com cálculo automático de ajudas de 
custo e Kms com integração automática no processamento 
de vencimentos.

## Principais Características:

- Registo rápido e simplificado de despesas da empresa e 
colaboradores

- Mapas de deslocações

- Aprovação de despesas e deslocações dos colaboradores

- Análise de custos por categoria de despesa

- Controlo de contas correntes do colaborador

- Mapas de deslocação dos colaboradores com cálculo 
automático do valor de Kms e ajudas de custo. 

- Controlo de aprovações de despesas de colaboradores 
com integração automática no processamento de 
vencimentos

- Controlo de pagamento de despesas aos colaboradores 

- Integração automática no processamento de vencimentos

## GESTÃO DE STOCKS

Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do Stock

## Principais Características:

- Essencial para atividades que necessitam de controlar 
ativamente as existências e valorização do stock

- Sugestão automática de stock com base nas vendas

- Possibilidade de imputação de custos de transporte, 
alfandegários, financeiros ou outros custos nas compras

- Cálculo automático do preço médio de custo e valorização 
de stock

- Análise de margens

- Possibilidade de trabalhar com stocks negativos - 
movimentos automáticos de compensação

- Sugestão de produtos a encomendar, com base nas 
quantidades de stock mínimo e de reposição definidos pelo 
utilizador

# TOConline 

## Plataforma de Gestão Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de gestão online 
colaborativa desenvolvida pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas em parceria com a empresa 
Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, 
partilhando online toda a informação com o Técnico 
Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador 
internet, não necessita de instalar qualquer aplicação. 
Todas as atualizações funcionais e adaptações legais 
são realizadas nos servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de intervenção do 
utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

conheça o TOConline!

## Segurança da informação

Todos os dados das empresas são armazenados no 
centro de dados da OTOC, com a garantia de 
integridade e confidencialidade da informação. As 
bases de dados são armazenadas em servidores 
redundantes com cópias de segurança em tempo real. 
Todas as comunicações com os servidores são 
encriptadas através da tecnologia SSL. 

## Informação sempre disponível

- Gráfico sumário mensal e acumulado sobre o 
resultado com detalhe de vendas, compras e 
comparativo de exercícios anteriores.
- Análise de tesouraria com previsão de necessidades
- Previsão do valor e data de pagamento do IVA sempre 
atualizada a cada movimento.

## Facilidade de utilização

O TOConline foi concebido para evitar erros de 
utilização, basta preencher os dados essenciais sobre 
a empresa e pode de imediato começar a criar 
documentos. Se utilizar um anterior sistema de 
faturação, bastará carregar o ficheiro SAFT-PT para 
importar todos os dados de Clientes, Fornecedores, 
Produtos, Serviços e se pretender os documentos do 
anterior sistema para análise histórica. 

Tão simples como aceder ao banco online,

Não necessita formação!

## Plataforma de Gestão 
Colaborativa

O TOConline é uma plataforma de 
gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware 
S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua 
empresa, partilhando online toda a 
informação com o Técnico Oficial de 
Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar 
um navegador internet, não necessita 
de instalar qualquer aplicação. Todas 
as atualizações funcionais e 
adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente 
automática sem necessidade de 
intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações 
e 

custos desnecessários com 
Software, 

conheça o TOConline!

O TOConline é uma plataforma de gestão online colaborativa 
desenvolvida pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 
parceria com a empresa Cloudware S.A.

Com o TOConline pode gerir a sua empresa, partilhando 
online toda a informação com o Técnico Oficial de Contas. 

Para aceder ao sistema, basta utilizar um navegador internet, 
não necessita de instalar qualquer aplicação. Todas as 
atualizações funcionais e adaptações legais são realizadas nos 
servidores de forma totalmente automática sem necessidade 
de intervenção do utilizador.

Evite complicações com atualizações e 

custos desnecessários com Software, 

Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu funcionaário Para mais informações ligue 999 222 122 ou fale com o seu oficial de contas
contra capa do manual


