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Wintouch Stratus Retalho

O Wintouch Stratus Retalho, é um programa 100% cloud permitindo 
ao gestor um controlo permanente do negócio, em qualquer local 
onde se encontre. É caracterizado pela sua grande intuitividade 
e flexibilidade. Intuitividade, pois qualquer utilizador aprende a 
trabalhar com este em alguns minutos; flexibilidade, pois o custo 
está relacionado com a utilização diária deste.

Cloud

Um sistema Cloud possui várias vantagens relativamente a uma 
solução tradicional:

 • Investimento inicial nulo. O custo, dependente da utilização.
 • Usufruto permanente da última versão.
 • Segurança de dados garantida.
 • Acesso à informação em qualquer local.
 • Para quem possua vários estabelecimentos, integração da informação.
 • Menor necessidade de intervenção técnica.
 • Menor custo de hardware.

Características gerais
 • Aplicação certificada pela AT .
 • Sistema dividido em Frontoffice e BackOffice.
 • Extrema simplicidade de utilização.
 • Concebido para ser utilizado com ecrãs tácteis.
 • Configuração total dos  diversos ecrãs e interfaces.
 • Listas configuráveis com  mecanismos de pesquisa para auxilio 

na procura do código  de artigo, nome do artigo, nome do cliente, ..

Movimentação

 • Emissão dos documentos de venda mais comuns: Fatura/ Recibo 
e Faturas.
 • Possibilidade de converter fatura simplificada em fatura recibo.
 • Gestão das devoluções das Faturas/Recibo e Faturas.
 • Documentos de Amostra.
 • Gestão de Consignações.
 • Possibilidade de venda com ou sem IVA incluído.
 • Possibilidade de suspender documentos.

Características sectoriais

 • Gestão de grelhas de dimensões (Tamanhos, Cores e Modelos)
 • Conceito de artigo substituto.
 • Possibilidade de vender com fórmulas (ex: cálculo de áreas e 

volumes).

Políticas de Fidelização

 • Campanhas - promoções, descontos e preços.
 • Vales de reembolso.

Contas Correntes

 • Controlo de crédito das entidades com controlo por plafonds.

Preços

 • Várias linhas de preços (sem limite).
 • Descontos à linha percentuais e compostos (ex. 20%+5%=24%). 

Descontos Globais.
 • Descontos Globais em valor com distribuição proporcional pelas 

linhas.
 • Gestão de Descontos/Promoções/Preços. Sugestão automática 

dos  preços de venda e dos  descontos em função de condições 
pré-estabelecidas (artigo, cliente, grupo de clientes, zona...).

Códigos de barras

 • Preços por  códigos de barras.
 • Completo tratamento de códigos de barras: Multisstandard.
 • (EAN, JAN, Code 39,  Code 128, etc...).

Vestuário / Sapatarias
O Wintouch Retalho é uma das mais completas soluções do mercado 
para negócios da área têxtil (vestuário, sapatarias,...) acumulando 
mais de 10 anos de know-how num setor com especificidades e 
necessidades próprias.

Na génese  do  produto está a preocupação em ter todos os  
meca nism os  necessários  a empresas desta área de atividade 
oferecendo facilidade de utilização sem, no entanto, comprometer 
toda a importante  componente de gestão e backoffice necessária 
a estes estabelecimentos.

Algumas das características especialmente adaptadas a lojas da 
área de vestuário/calçado:

 • Tabelas próprias de: Dimensões (Cores, Tamanhos e Modelos), 
Composições, Estações, Coleções.
 • Geração automática de conjuntos de cores, tamanhos e/ou modelos;
 • Definição de regras para geração automática de códigos de barras 

com a respetiva cor, tamanho e modelo.
 • Preços diferentes por  cor, tamanho e modelo.
 • Impressão de Talão oferta.
 • Existência em stock por  cor, tamanho e modelo.
 • Diversas análises multidimensionais por tamanho / cor / modelo.
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Supermercados
Para responder  aos requisitos deste segmento de mercado 
implementamos um  conjunto de funcionalidades que permitem 
gerir de forma simples e eficaz especificidades como: necessidade 
de registo rápido e simplificado, necessidade de lidar com grande 
número de artigos, automatismos para agilizar a definição de 
campanhas promocionais, atualizações de preços, impressão de 
etiquetas, operações de inventários,... 

 • Gestão de Descontos/Promoções/Preços.
 • Atualização automática dos  preços, aquando do lançamento das 

compras, em função de políticas de alteração de preços previamente 
definidas.
 • Impressão de etiquetas  avulso ou em lote.
 • Preços por  códigos de barras.
 • Tratamento de unidades (unidade de compra, de stock e venda)
 • Ligação a balanças check-out e programáveis.
 • Ligação a mais do que uma  balança de check-out. ( Numa 

mesma unidade podem  existir secções de fumados, queijos, fruta,  
legumes, … ).
 • Leitura de máscaras de códigos de barras (Referência + Preço ou 

Referência + Peso).
 • Possibilidade de registar  os produto via leitura do código de 

barras do talão/etiqueta ou recorrendo a um teclado de produtos 
organizado por tipos de produtos

Teclados

 • Teclados totalmente configuráveis: cores e tamanhos das teclas, 
cor de letra. Vasta paleta de cores.
 • Número de teclados ilimitado. Cada ponto de venda pode ter um  

teclado distinto.
 • Configuração no próprio ecrã de vendas da percentagem que o  

teclado ocupa,, libertando mais ou  menos espaço para a grelha de 
vendas consoante as necessidades.
 • Possibilidade de criar subníveis em número ilimitado.
 • Fotografias dos  artigos nas teclas.
 • Criação de múltiplas teclas para o mesmo artigo (por exemplo, 

mesmo artigo mas com preços diferentes).
 • Teclados dinâmicos. Com a associação de uma página no teclado 

a um grupo ou  a uma famílias, essa página será automaticamente 
povoada com os artigos respetivos. A criação de um  novo artigo 
dá automaticamente lugar à colocação do mesmo no  teclado sem 
qualquer operação adicional.
 • Possibilidade de duplicar teclados.
 • Configuração total diretamente no FrontOffice.
 • Possibilidade de esconder/mostrar teclado no  momento da venda. 

Características gerais

Opções de segurança

 • Passwords individualizadas por  funcionário.
 • Possibilidade de definir políticas de password (obrigatório mudar 

password após X dias, por  exemplo).
 • Registo de todas as operações efetuadas, ficando disponíveis 

para posterior consulta.

Periféricos

 • Possível imprimir em impressoras de talões (térmicas e matriciais)
 • Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética ligados 

via porta série ou com emulação de teclado-
 • Ligação a gavetas de dinheiro (ligadas à impressora ou  via porta 

série).
 • Ligação a balanças eletrónicas de check-out e programáveis
 • Validação do estado das impressoras antes de imprimir (tampa 

aberta, impressora desligada).

Listagens, documentos e fechos

 • Impressão em formato CFD (texto). 
 • Possibilidade de imprimir logotipos.
 • Listagens de fecho de caixa configuráveis.
 • Possibilidade de efetuar fecho de forma “cega”: funcionário deve 

indicar o valor fatura antes de ser impresso o talão de fecho, tendo 
acesso a esse valor apenas depois da impressão do talão.
 • Painel de bordo com diversa informação estatística.
 • Fechos de caixa em cada posto. 
 • Registo de Entradas/Saídas manuais de caixa.

Outras opções

 • Multimoeda.
 • Gestão de stock multiarmazém.
 • Tratamento de Unidades.
 • Vários fornecedores por  artigo com preços de compra por artigo/

fornecedor/moeda.
 • Retenção na fonte.
 • Integração total com o ERP Wintouch.


