
 

geral@wisedatsoftware.com  

+351 302 050 069 

wisedatsoftware.com  

 
 

WISEDAT Business Software (193/AGT/2019) 

Preços de Venda ao Público (Angola) 

 2023 

Licenciamento anual e temporário 

Devido à flutuação cambial não é possível apresentar os preços em Kwanzas. Os valores referência estão em Euros. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Licenciamento anual  
(Inclui BASIC Plan2) 

Simple Professional Advanced 

WISEDAT Comercial  
(Apenas backoffice, monoposto, monoempresa) 

_________ Kz 

120,00 € 

_________ Kz 

175,00 € 

_________ Kz 

210,00 € 

WISEDAT POS Retail  
(Inclui backoffice, monoposto, monoempresa) 

_________ Kz 

150,00 € 

_________ Kz 

200,00 € 

_________ Kz 

240,00 € 

WISEDAT POS Restaurant  
(Inclui backoffice, monoposto, monoempresa) 

_________ Kz 

150,00 € 

_________ Kz 

200,00 € 

_________ Kz 

240,00 € 

WISEDAT POS Retail + Restaurant  
(Inclui backoffice, monoposto, monoempresa) 

_________ Kz 

180,00 € 

_________ Kz 

225,00 € 

_________ Kz 

270,00 € 

Posto adicional 
+_________ Kz 

+45,00 € 
Cada posto adicional 

+_________ Kz 

+45,00 € 
Cada posto adicional 

+_________ Kz 

+45,00 €  
Cada posto adicional 

Empresa adicional 

1 empresa incl. 

+_________ Kz 

+75,00 € 
Empresa adicional  

(máx. 2) 

1 empresa incl. 

+_________ Kz 

+75,00 € 
Empresa adicional  

(máx. 2) 

1 empresa incl. 

+_________ Kz 

+75,00 € 
Cada empresa adicional 

(sem limite) 
 

 

Licenciamento temporário 
 (Inclui atualizações software; Suporte não incluído) 

 Período Preço 

Licenciamento para eventos temporários (concertos, festivais, feiras, etc.) 9 15 dias 25 % (lic. anual) 

 4 meses 50 % (lic. anual) 
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WISEDAT Comercial (Backoffice) Free Simple Professional Advanced 

Gestão de Vendas, Clientes e Recebimentos ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Análise avançada da informação (relatórios, gráficos, painéis) (Word, Excel, PDF) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Envio de documentos e relatórios por email  ⚫ ⚫ ⚫ 

Contas Correntes de clientes  ⚫ ⚫ ⚫ 

Gestão de Avenças (com tags para designação do período de faturação, etc.)  ⚫ ⚫ ⚫ 

Emissão de Guias, Orçamentos, Encomendas de clientes  ⚫ ⚫ ⚫ 

Impressão de etiquetas para artigos   ⚫ ⚫ 

Faturação automática de guias, encomendas e Avenças (com alertas)   ⚫ ⚫ 

Outros pendentes e adiantamentos de clientes em conta corrente   ⚫ ⚫ 

Gestão e movimentação interna de stocks; Mercadorias à Consignação   ⚫ ⚫ 

Multiarmazém   ⚫ ⚫ 

Grelhas 3D: Cores/Tamanhos/Largura   ⚫ ⚫ 

Promoções; Descontos por cliente/tipo de cliente   ⚫ ⚫ 

Programação de alertas e eventos automáticos   ⚫ ⚫ 

Vendedores e cálculo de comissões   ⚫ ⚫ 

Gestão de Compras, Fornecedores e Pagamentos   ⚫ ⚫ 

Outros pendentes, adiantamentos a fornecedores   ⚫ ⚫ 

Autofaturação, Guias, Cotações e Encomendas a Fornecedor    ⚫ 

Localizações por Armazém    ⚫ 

Gestão de Lotes e Números de Série    ⚫ 

Lançamento de encargos    ⚫ 

Gestão de Tesouraria e Bancos    ⚫ 

Artigos Compostos; Conjunto de Artigos;    ⚫ 

Multimoeda    ⚫ 

Extensibilidade (Campos de utilizador)    ⚫ 

Gestão da Distribuição (por rotas, encomendas recorrentes, etc.)     

Gestão de Projetos/Obras     

API Wisedat   ◼ ◼ 

WISEDAT Inventory (Aplicação Android para inventários, price-checking, etc.)   ◼ ◼ 

WISEDAT E-Commerce (Magento, WooCommerce)     

WISEDAT POS Retail (Retalho) (inclui backoffice) 
Free 

 

Simple 

 

Professional 

 

Advanced 

 

Impressora Talões, Gaveta, Leitor Cód. Barras, Visor Cliente ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Balanças checkout – Protocolos Tisa, Delta, Ruby, ECR Type2  ⚫ ⚫ ⚫ 

Liquidação de pendentes de clientes (Recibos)  ⚫ ⚫ ⚫ 

Fidelização de Clientes   ⚫ ⚫ 

Impressão direta etiquetas com peso e/ou preço embutido no código barras   ⚫ ⚫ 

Agenda de marcações (Salões cabeleireiros, estética, etc.)   ⚫ ⚫ 

Auto venda   ⚫ ⚫ 

Balanças de etiquetas (Zenith e Bizerba)     

Monitor de cliente  ◼ ◼ ◼ 

WISEDAT POS Restaurant (Restauração) (inclui backoffice) 
Free 

 
Simple 

 

Professional 

 

Advanced 

 
Impressora Talões, Gaveta, Leitor Cód. Barras, Visor Cliente ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Balanças checkout – Protocolos Tisa, Delta, Ruby, ECR Type2  ⚫ ⚫ ⚫ 

Gestão de consumo por Mesas ou Cartões  ⚫ ⚫ ⚫ 

Liquidação de pendentes de clientes (Recibos)  ⚫ ⚫ ⚫ 

Envio de pedidos para centros preparação (cozinha, copa, etc.)   ⚫ ⚫ 

Menu Restauração (Composição de menus)   ⚫ ⚫ 

Reservas de mesas    ⚫ 

Atributos e observações do artigo    ⚫ 

Monitor de cliente  ◼ ◼ ◼ 

WISEDAT Table Orders (Aplicação Android para pedidos à mesa)   ◼ ◼ 

Multiutilizador  ⚫ ⚫ ⚫ 
Empresas 1 1 (+1) 1 (+1) 1(+n) 
Multiposto     
Software Validado pela AGT (N.º 193/AGT/2019) 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Exporta o ficheiro SAF-T (AO) - Vendas ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Exporta o ficheiro SAF-T (AO) - Aquisições   ⚫ ⚫ 

Controlo de acessos por utilizador ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Cópias de segurança das bases de dados calendarizados (localmente) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Perfil por utilizador   ⚫ ⚫ 

  Opcional     Não disponível    ⚫ Incluído    ◼ Incluído (implica BASIC Plan ativo)     Opcional (implica BASIC Plan ativo) 

Funcionalidades por edição 
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Módulos adicionais  Lic. Anual Lic. Vitalício 

Gestão da Distribuição 

Gestão da distribuição para o setor da panificação e pastelaria, assim como outras atividades que 

distribuam bens 

+Info 
_________ Kz 

60,00 € 

_________ Kz 

90,00 € 

Gestão de Projetos/Obras 

Gestão documental para projetos, obras ou outras intervenções, onde se pode reunir toda a 

documentação emitida ao cliente e dos fornecedores envolvidos, com indicadores que resumem o 

estado em que se encontra o projeto. 

+Info 
_________ Kz 

50,00 € 

_________ Kz 

100,00 € 

Balança Zenith 

Integração com balança de talões Zenith, que possibilita a emissão de um talão com todos os 

artigos pesados, sendo também estes integrados no ponto de venda 
 

_________ Kz 

50,00 € 

_________ Kz 

75,00 € 

Balança Bizerba 

Integração com balança de talões Bizerba, que possibilita a emissão de um talão com todos os 

artigos pesados, sendo também estes integrados no ponto de venda 
 

_________ Kz 

50,00 € 

_________ Kz 

75,00 € 

Wisedat for Magento 

O Wisedat for Magento consiste num sistema automático que permite que a gestão da loja online 

seja gerida pelo software WISEDAT, poupando horas no processamento de encomendas, controlo 

de stocks, faturação, artigos e clientes, etc. 

+Info 
_________ Kz 

150,00 € 

_________ Kz * 

150,00 € * 

Wisedat for WooCommerce 

O Wisedat for WooCommerce consiste num sistema automático que permite que a gestão da loja 

online seja gerida pelo software WISEDAT, poupando horas no processamento de encomendas, 

controlo de stocks, faturação, artigos e clientes, etc. 

+Info _________ Kz 

150,00 € 
_________ Kz * 

150,00 € * 

* implica plano de manutenção ativo  

Módulos adicionais 

mailto:geral@wisedatsoftware.com
https://www.wisedat.pt/knowledge-base/rotas-e-distribuicao/
https://www.wisedat.pt/gestao-de-projetos/
https://www.wisedat.pt/kb/wisedat-for-magento/
https://www.wisedat.pt/kb/wisedat-for-woocommerce/
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Licenciamento vitalício 

Renovação do BASIC Plan 1 PVP Ref. 

Renewal 
 

 

 

+1 ano após data 

vencimento 

Late 

Renewal 7 
 

+1 ano após data  

renovação  

WISEDAT Comercial Simple (monoposto) 
_________ Kz 

240,00 € 

_________ Kz 

96,00 € 

_________ Kz 

192,00 € 

WISEDAT POS Retail Simple / WISEDAT POS Restaurant Simple (monoposto) 
_________ Kz 

300,00 € 

_________ Kz 

125,00 € 

_________ Kz 

240,00 € 

WISEDAT POS Retail + POS Restaurant Simple (monoposto) 
_________ Kz 

360,00 € 

_________ Kz 

160,00 € 

_________ Kz 

292,50 € 

WISEDAT Comercial Professional (monoposto) 
_________ Kz 

350,00 € 

_________ Kz 

130,00 € 

_________ Kz 

280,00 € 

WISEDAT POS Retail Professional / WISEDAT POS Restaurant Professional (monoposto) 
_________ Kz 

400,00 € 

_________ Kz 

160,00 € 

_________ Kz 

320,00 € 

WISEDAT POS Retail + POS Restaurant Professional (monoposto) 
_________ Kz 

450,00 € 

_________ Kz 

180,00 € 

_________ Kz 

360,00 € 

WISEDAT Comercial Advanced (monoposto) 
_________ Kz 

420,00 € 

_________ Kz 

168,00 € 

_________ Kz 

336,00 € 

WISEDAT POS Retail Advanced / WISEDAT POS Restaurant Advanced (monoposto) 
_________ Kz 

480,00 € 

_________ Kz 

192,00 € 

_________ Kz 

384,00 € 

WISEDAT POS Retail + POS Restaurant Advanced (monoposto) 
_________ Kz 

540,00 € 

_________ Kz 

216,00 € 

_________ Kz 

432,00 € 

Posto adicional (preço unitário) 
_________ Kz 

90,00 € 

_________ Kz 

36,00 € 

_________ Kz 

72,00 € 

Empresa adicional (preço unitário) 
_________ Kz 

150,00 € 

_________ Kz 

67,50 € 

_________ Kz 

120,00 € 

Módulo Multiempresa (descontinuado) 
Kz 

600,00 € 

_________ Kz 

240,00 € 

_________ Kz 

480,00 € 

Módulo Gestão da Distribuição 
_________ Kz 

90,00 € 

_________ Kz 

50,00 € 

_________ Kz 

72,00 € 

Módulo Gestão de Projetos/Obras 
_________ Kz 

100,00 € 

_________ Kz 

45,00 € 

_________ Kz 

80,00 € 

Módulo Balança Zenith 
_________ Kz 

75,00 € 

_________ Kz 

35,00 € 

_________ Kz 

55,00 € 

Módulo Balança Bizerba 
_________ Kz 

75,00 € 

_________ Kz 

35,00 € 

_________ Kz 

55,00 € 

Módulo Wisedat for Magento 
_________ Kz 

150,00 € 

_________ Kz 

150,00 € 

_________ Kz 

150,00 € 

Módulo Wisedat for WooCommerce 
_________ Kz 

150,00 € 

_________ Kz 

150,00 € 

_________ Kz 

150,00 € 

 

  

BASIC Plan (Renovação) 
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Serviços adicionais em licenças Plano ativo 6 Sem plano 6 

Alteração da designação fiscal da licença (mantendo o n.º de contribuinte) 
_________ Kz 

55,00 €  

_________ Kz 

100,00 € 

Alteração da morada da licença (mantendo o n.º de contribuinte) 
_________ Kz 

55,00 €  

_________ Kz 

100,00 € 

Alteração de titularidade de uma licença 5 
50% (Anual) 

75% (Vitalícia)
 13

 
- 

Desbloqueamento de licença para mudança de computador  
_________ Kz 

25,00 € 

_________ Kz 

60,00 € 

 

Serviços Wisedat 
(Implica o BASIC Plan ativo) 

Qtd. Preço unit. 6 

Incidência de suporte urgente, assistência telefónica ou remota on-line, ação de formação on-line 

1 incidência 8 
_________ Kz 

75,00 € 

3 incidências 8 
_________ Kz 

150,00 € 

Intervenções nas instalações dos clientes (não inclui deslocação) 1 Hora 
_________ Kz 

75,00 € 

Recuperação de bases de dados corrompidas 12 (sob orçamento) 

Personalização de reports (modelos de impressão) (sob orçamento) 

Importação de dados terceiros ou outras fontes externas (sob orçamento) 

Desenvolvimentos específicos ou à medida (sob orçamento) 

 

Campanhas WISEDAT  

Desconto de aquisição de licenças adicionais para o mesmo NIF (Filial) 4 (consultar Wisedat) 

Associações sem fins lucrativos, Associações Solidariedade Social e Grupos Desportivos 10 (consultar Wisedat) 

Mudança de software 11 (consultar Wisedat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Outros serviços 
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1. A renovação anual do BASIC Plan (Plano de Manutenção BASIC) não é obrigatória e é válida apenas para o licenciamento vitalício. 

2. O BASIC Plan (Plano de Manutenção BASIC) inclui atualizações funcionais e fiscais do software, suporte por email não prioritário, uma incidência 

telefónica/remota on-line (máximo 30 minutos) e outras funcionalidades (ver tabela das funcionalidades por edição). 

3. A licença base é monoposto e monoempresa.  

4. O desconto aplica-se às restantes licenças da mesma edição que a primeira licença (sede). As datas serão sincronizadas com a licença mais antiga. Postos 

adicionais não estão incluídos. Apenas Advanced - licenciamento anual. O desconto não se aplica nas renovações. 

5. Implica o cancelamento da licença anterior. A nova licença assumirá todas as características da licença original, inclusive o bloqueio à máquina. Não inclui serviço 

de tratamento ou exportação de dados.  

6. Valor não sujeito a comissão de parceiro. 

7. A renovação anual do BASIC Plan após data de renovação (late renewal) é válida apenas para planos que expiraram há menos de 12 meses. Para os planos 

expirados entre 12 e 18 meses, a nova data de renovação é 2 anos após a data de vencimento (late renewal). Para planos expirados há 18 ou mais meses, o 

valor de renovação, para um ano após a data de renovação, é o equivalente ao valor da licença vitalícia correspondente.  

8. Uma incidência de suporte tem a duração máxima de 1 hora. 

9. As licenças temporárias não disponibilizam período trial. Suporte não incluído. Não disponível na edição Light. 

10. Obrigatório envio de certidão de instituição sem fins lucrativos. Requer aprovação. Não aplicável nas renovações. 

11. Obrigatório comprovativo de existência de software. Requer aprovação. 

12. O valor mínimo a cobrar pela análise/resolução de bases de dados corrompidas são 75,00 €. 

13. Serviço descontinuado. 

 

Outras informações: 

• O suporte por email não prioritário não tem tempo máximo para resposta. Para intervenções urgentes é requerida a subscrição de uma incidência de suporte; 

• O suporte incide apenas sobre questões relacionadas com o software Wisedat. Questões relacionadas com configurações de hardware, reinstalação do software 

Wisedat, falhas/problemas no hardware, bases de dados, sistema operativo, software de terceiras partes ou outros problemas no computador não estão incluídas; 

• A renovação de uma licença anual pressupõe a continuidade cronológica da licença expirante; 

• Os serviços serão faturados ao titular da licença, exceto nos casos em que foram requeridos por um parceiro Wisedat; 

• Descontos adicionais só se aplicam se o BASIC Plan estiver ativo em todas as licenças; 

• O valor mínimo a cobrar é de 55,00 € quando os valores estão sujeitos a comissões de parceiro ou descontos adicionais. Para valores inferiores ou iguais a 55,00 

€ não é atribuída comissão de parceiro; 

• Os upgrades de licenças com BASIC Plan expirado têm um acréscimo de 30% do valor de tabela; 

• O pedido de intervenção nas instalações do cliente implica o adiantamento de um valor a acordar; 

• Todos os preços acrescem de IVA à taxa legal em vigor; 

• Os preços apresentados em Kwanzas são meramente indicativos. O pagamento é efectuado em Euros e poderá estar sujeito a taxas cambiais; 

• A WISEDAT reserva o direito de alterar a presente tabela de preços sem aviso prévio; 

• Horário de atendimento: das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 nos dias úteis. 

 

Notas e outras informações 
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