Gestão de Ativos
Duração Estimada
4 horas
Disponível
30 dias
Modalidade
Regime e-Learning
Objetivos Gerais
No final da formação, os formandos deverão compreender os conceitos fundamentais relativos à Gestão de Ativos no ERP ARTSOFT.
Deverão também estar aptos a parametrizar as principais tabelas de configuração do módulo de Ativos do ERP ARTSOFT, adaptando o comportamento das várias funcionalidades às
necessidades de automatização dos processos de gestão de ativos afetos à atividade das empresas, bem como ser capazes de registar e integrar na contabilidade os diversos tipos de
ativos.
Objetivos Específicos:
Registo de Ativos
•

Localizações e unidades geradoras de caixa;

•

Registo de um ativo;

•

Duplicação de registos de ativos;

•

Em estado de uso;

•

Com vários elementos;

•

Utilizados em turnos sucessivos;

•

Excedem ou não o limite fiscal amortizável;

•

Com valor residual;

•

Ativos intangíveis;

•

Cálculo dos planos de amortização de um e vários ativos;

•

Garantias, seguros e leasing.
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Integração contabilística de Ativos:
•

Âmbito de aplicação e enquadramento;

•

Configuração de integração contabilística;

•

Modelos de integração na contabilidade geral e analítica;

•

Revalorizações;

•

Perdas por imparidade e reversões das mesmas;

•

Ativos e passivos por impostos diferidos;

•

Ativos detidos para venda;

•

Abates.

Metodologia
É dado ênfase ao método ativo e demonstrativo. O acompanhamento dos formandos é
constante ao longo do módulo através dos fóruns e chats disponíveis na plataforma Learning
Center.
Avaliação *
A avaliação deste curso é efetuada através da realização de quizzes, e de um teste global.
Destinatários
Utilizadores ARTSOFT
Pré-Requisitos
Conhecimentos gerais do ERP ARTSOFT
Referências
A ação de formação será lecionada na release do ano
Manual/Documentação técnica

* Ao frequentar a formação ARTSOFT recebe sempre um certificado de frequência. Caso
opte por completar a avaliação da formação e se obter a classificação mínima (70%) obterá
um certificado de aprovação.
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