
O Integrador Prestashop desenvolvido pela TRIGÉNIUS 

permite ligar o seu Software de Gestão PRIMAVERA com 

a sua loja online, de forma segura e eficiente para que 

possa otimizara sua atividade de eCommerce. Desde 

a monitorização de stocks ao acompanhamento das 

vendas, passando pela faturação, toda a informação é 

sincronizada com base do agendamento pré-definido. 

Simplifique a gestão de encomendas e clientes tendo esta 

informação integrada com o seu PRIMAVERA.

INTEGRADOR PRIMAVERA 
PARA LOJAS ONLINE
BASEADAS NO CMS PRESTASHOP
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INTEGRADOR
LOJA ONLINE

E FATURAÇÃO

by TRIGÉNIUS

INTEGRADOR
Loja online + Faturação



“Soluções à medida da sua empresa”

INTEGRADOR
by TRIGÉNIUS

Loja online + Faturação

PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES 

Sincronização de artigos no PRIMAVERA para 
Prestashop com foto (Nome, Referência, Stock, 
Imagens, diferentes preços, com possibilidade de 
usar família do PRIMAVERA para gerar categorias 
automaticamente  no Prestashop).
Ao vender no Prestashop, atualiza stock no 
PRIMAVERA e emite Documentos (Faturas e 
Encomendas).
Possibilidade de gestão de vários armazéns.
Novos Clientes criados no Prestashop são 
sincronizados no ERP.








Quer a sua loja online seja vocacionada para 
vendas online a consumidores finais, quer para 
revendedores, o nosso integrador é a solução mais 
robusta para a integração com o seu PRIMAVERA.



FUNCIONALIDADES B2C E B2B

A Integração é agendada com a frequência 
desejada de acordo com as especificidades de 
cada cliente para que a sincronia dos artigos, 
stocks e encomendas seja a ideal.



INTEGRAÇÃO AGENDADA

Toda a informação relevante sobre as suas vendas 
é automaticamente integrada nos 2 sentidos - da 
loja online para o seu PRIMAVERA e também no 
sentido inverso.



DADOS AGENDADOS



Aumente o controlo
sob as suas vendas

ARTIGOS
  Ficha de artigo 

  Famílias / Categorias 

  Stocks  

  Imagens 

  Marcas 

  Iva 

  Indicação de produtos a chegar  

ENTIDADES SINCRONIZADAS

CLIENTES 

  Fichas de cliente 

  Precários de cliente 

  Grupos de clientes  

 

ENCOMENDAS 

  Status de encomendas 



MARKETING DIGITAL
E DESIGN

FORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO
POR MEDIDA

SOFTWARE E CONSULTORIA 
 DE GESTÃO 

HARDWARE
E INFRAESTRUTURAS

PRINTING MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO

SOFTWARE
BY TRIGÉNIUS

EXPERIÊNCIA
22 anos de inovação e sucesso em tecnologias de informação para todos 
os setores de atividade

CONFIANÇA
Mais de 2000 organizações confiam em nós todos os dias para gerir os 
seus processos

COMPETÊNCIA
Uma equipa dinâmica e multidisciplinar com cerca de 70 colaboradores 
em todo o país

RESPONSABILIDADE
O Desenvolvimento Sustentável e a Responsabilidade Social são parte 
integrante da estratégia da TRIGÉNIUS e um pilar de referência do nosso 
posicionamento no mercado

FLEXIBILIDADE
Uma vasta gama de soluções de software e hardware à medida de cada 
organização

LISBOA
211 165 262

SANTARÉM
243 359 020

OURÉM
249 544 773

FÁTIMA
249 530 800

www.trigenius.pt
comercial@trigenius.pt


