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MultiPro WinCamp 
 

A aplicação de gestão de parques de campismo per-

mite gerir todo o processo de estadia de um cliente, 

desde a sua entrada, acompanhando a sua perma-

nência, até à sua saída com a respectiva liquidação 

da estadia, bem como efectuar análises estatísticas 

referentes às estadias dos clientes.  

Características principais: 
 Aplicação certificada pela AT (Certificado nº 706)  

 Funcionamento em monoposto ou multiposto  

 Vários níveis/perfis de utilizador  

 Tabelas definíveis pelo utilizador  

 Tabelas de preços por épocas  

 Tabelas de descontos por época  

 Ficha completa de cliente (com informação para o SEF)  

 Check-in (possibilidade de check-in on-line)  

 Alterações de dados de permanência do cliente  

 Possibilidade de previsão de recibo  

 Emissão de facturas (totais ou parciais)  

 Emissão de notas de crédito  

 Tratamento de outras receitas e despesas 
(serviços/merchandising)  

 Integração de todos os movimentos em mapa de caixa  

 Extratos por cliente e instalação  

 Consulta da posição actual do parque  

 Listagens de controlo por instalação  

 Listagem de clientes com valores em dívida  

 Listagens de receitas por rubrica e por cliente  

 Mapas de caixa gerais ou por utilizador  

 Listagem de dormidas para o INE  

 Criação e envio de ficheiro de entradas e saídas para o SEF  

 Criação do ficheiro SAF-T  
 

Gestão de Reservas: 
 Integração directa com o módulo de campismo  

 Criação/Alteração de reservas  

 Validação de disponibilidade de alojamentos  

 Emissão de recibos de adiantamentos (mapa de caixa do dia)  

 Consulta de disponibilidade por tipo/alojamento  

 Check-in automático a partir da reserva  

 Gestão do estado do alojamento (Limpo, sujo, manutenção)  

 Listagem de reservas  
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