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Conceitos Gerais sobre a API 

Introdução 
A API do Gco consiste num componente destinado a ser usado por aplicações terceiras para efectuar 
leitura e gravação de movimentos e entidades na base de dados do Gco. 
 
Ao efectuar gravações através da API, o cliente da API tem assegurado: 

• Validação dos registos introduzidos 
• Computação e processamento adequado 

Nunca devem ser gravados movimentos directamente na base de dados. 
 
A API implementa apenas parte dos movimentos e entidades do Gco. Assim, funcionar com a API não 
dispensa consultas directas à base de dados para obter certos dados. 
 
Sempre que possível, deve ser usada a API. A consulta directa à base de dados faz-se usando os 
nomes dos campos e das suas tabelas. Como a SAGE se reserva o direito de os alterar em qualquer 
momento, a aplicação cliente poderá deixar de trabalhar sem aviso prévio. Usando a API, os interfaces 
são mantidos tanto tempo quanto possível, ainda que a base de dados possa alterar. 

Estrutura 
A API do Gco é constituída por 2 componentes: 
 

• GcoAPI – é a API propriamente dita, que é instalada pelo Gco e não deve ser expedida com a 
aplicação cliente. A aplicação cliente irá usar o componente GcoAPI correspondente à versão do 
Gco que estiver instalada na máquina. 

 
• GcoAPIInterfaces  - É um componente que define interfaces de acesso ao GcoAPI. Este deve ser 

referenciado no projecto cliente e pode ser distribuído com este projecto. 
 
Quando a aplicação cliente usa um objecto de GcoAPI, cria o objecto em Late Bound e usa uma 
interface de GcoAPIInterfaces. 
 
Exemplo: 
 

Dim lClinte as GcoAPIInterfaces.Cliente_0801001 

Set lCliente = CreateObject(“GcoAPI.Cliente”) 

 

 

O objecto GcoAPI.Cliente tem uma interface inicial, identificada com a versão e revisão do Gco em que 
esse interface foi introduzida. No exemplo anterior, na versão 8.01.001. 
No futuro, se a base de dados for alterada e acrescentada com novos campos na ficha do cliente, será 
criado um novo interface que contenha os novos campos. No entanto, o interface 0801001 continuará a 
ser suportado. Desta forma, a aplicação cliente não terá que ser imediatamente alterada. 
 
Em suma: 

• No projecto cliente referencia GcoAPIInterfaces, que deve estar contido nesse projecto. 
• Em run time, a instucção CreateObject() irá procurar o GcoAPI instalado pelo Gco. Este não deve 

ser referenciado nem expedido com a aplicação cliente. 
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Entidades e documentos tratados por GcoAPI 
Apresenta-se a lista das entidades e documentos tratados pelo GcoAPI: 
Cliente Representa a ficha dos clientes 
Fornecedor Representa a ficha dos fornecedores 
Artigo Representa a ficha dos artigos 
Venda Representa os documentos de venda. 

Para tratar os documentos de venda, existem os seguintes objectos: 
Venda, VendaMorada, VendaLinha, VendaPagamento 

Encomenda Representa os documentos de encomendas 
Guias venda Representa os documentos de guias de venda 
Guias transporte Representa os documentos de guias de transporte 
Requisições Representa os documentos de requisições 
Guias compra Representa os documentos de guias de compra 
Compras Representa os documentos de compras 
Despesas compra Representa os documentos de despesas de compra 
Despesas gerais Representa os documentos de despesas gerais 
Stock Representa os documentos do sistema de stocks 

Existem os seguintes objectos: 
Stock, StockLinha 

Terce Representa os documentos do sistema de tesouraria 
Existem os seguintes objectos: 
Terce, TerceLinha 
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Descrição geral do funcionamento da API 

Abrir a conexão 
Para começar a trabalhar com a API tem que se conectar ao servidor e à base de dados da empresa que 
pretende processar. Para isso, deve usar o objecto coneccao de GcoAPI. 
Apresenta-se um exemplo: 

 
Dim lCon as GcoAPIInterfaces.Coneccao_0801001 

 

Set lCon = CreateObject(“GcoAPI.Coneccao”) 

lCon.Abre “NomeServidor” "UserName", "Password", "Empresa", Ano 

 

Para trabalhar com as entidades e documentos, terá que instanciar os respectivos objectos e passar este 
objecto coneccao. 

Trabalhar com entidades 
A API contem objectos que representam entidades na base de dados, tais como clientes, fornecedores, 
vendedores, etc. 
O objecto entidade contem um e um só registo de cada vez. Usa-se o método Ler para indicar o registo 
pretendido, os métodos Apagar e Gravar para apagar e alterar esse registo e o método InserirNovo para 
introduzir novos registos na tabela. 
 
Para usar a API para ler, criar alterar e apagar entidades, procede-se da forma apresentada a seguir, 
tomando a entidade cliente como exemplo: 

 
Exemplo: 
 

Dim lCliente as GcoAPIInterfaces.Cliente_0801001 

 

Set lCliente = CreateObject(“GcoAPI.Cliente”) 

lCliente.Coneccao = lCon  ‘Coneccao aberta 

 

‘Ler o cliente 2 e mostrar os seus dados 

lCliente.Ler (2)   

Text1 = lCliente.Nome 

Text2 = lCliente.Morada 

Etc 

 

‘Alterar os dados do cliente 

lCliente.CodigoPostal = “1500 Lisboa” 

lCliente.Gravar 

 

‘Apagar o cliente 

lCliente.Apagar 

 

‘Criar novo cliente 

lCliente.InsereNovo 

lCliente.Codigo=3 

lCliente.Nome = “Cliente numero 3” 

etc 

lCliente.Gravar 
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Apresenta-se a seguir a lista dos métodos comuns a qualquer entidade: 
Ler(Codigo) Lê a entidade com o código dado. 

Nota: Caso existam alterações pendentes, são canceladas  
Gravar(IgnoraPermissoes) Grava a entidade anteriormente lida 

Nota: Se ainda não tiver lido a entidade, recebe um erro 
Apagar Apaga a entidade anteriormente lida 
InserirNovo Prepara a entidade e inicializa os seus campos para inserir novo 

registo 
Nota: Caso existam alterações pendentes, são canceladas 

 
Apresenta-se a seguir a lista das propriedades comuns a qualquer entidade: 

Coneccao Antes de mais tem que indicar o objecto conexão, já aberto 
Status Permite analisar em que situação se encontra o registo da entidade. 

O status pode ser: 
• sgEmpty -  O objecto não tem qq registo lido 
• sgEditNone – O objecto tem um registo, sem campos 

alterados 
• sgEditInProgress – O objecto contém um registo com 

campos alterados pendentes por gravar 
• sgEditAdd – O objecto contém um registo em criação que 

ainda não foi gravado na base de dados. 
Campos Cada entidade tem a sua lista de campos para poder ler ou alterar o 

conteúdo do registo 
 

Apresenta-se a seguir uma tabela de estados da propriedade status: 
Operações: 

Estados: 
Ler Alterar campos InsereNovo Apagar Gravar 

Empty EditNone ERRO EditAdd ERRO ERRO 
EditNone EditNone EditInProgress EditAdd Empty EditNone 
EditInProgress EditNone EditInProgress EditAdd Empty EditNone 
EditAdd EditNone EditAdd EditAdd ERRO EditNone 

Trabalhar com documentos 
A API contem objectos que representam documentos na base de dados, tais como vendas, 
encomendas, guias, etc. 
O objecto documento contem um e um só registo de cada vez. Usa-se o método Ler para indicar o 
registo pretendido, os métodos Apagar e Gravar para apagar e alterar esse registo e o método 
InserirNovo para introduzir novos documentos. 
 
Contrariamente às entidades, que em geral se registam numa única tabela, os documentos registam-se 
em mais do que uma tabela, apresentando uma estrutura mais complexa. No mínimo, um documento 
tem um cabeçalho e várias linhas. Daí que um documento seja representado por vários objectos. 
 
Para usar a API para ler, criar alterar e apagar documentos, procede-se da forma apresentada a seguir, 
tomando o documento venda como exemplo: 
 
O documento de venda é tratado com os seguintes objectos: 

• Venda - contém a informação do seu cabeçalho 
• Linha - contém a informação das suas linhas 
• MoradaEspecial  - contém o endereço do documento, quando não se pretende usar o endereço 

da ficha do cliente. 
• Condições de Pagamento – contém as verbas a crédito e suas datas de vencimento e/ou os 

meios de pagamento empregues no caso de toda ou parte da venda ser paga a pronto. 
 
Apresenta-se a seguir um exemplo: 
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Dim lVenda as GcoAPIInterfaces.Venda_0801001 

 

Set lVenda = CreateObject(“GcoAPI.Venda”) 

lVenda.Coneccao = lCon  ‘Coneccao aberta 

 

‘Ler o Documento 6 e mostrar os seus dados 

lVenda.Ler (“NFa”, “L08”, 6)   

Text1 = lVenda.CodigoCliente 

Text2 = lVenda.CodigoVendedor 

Etc 

 

‘Alterar os dados da venda 

lVenda.CodigoVendedor = “JBrito” 

lVenda.Gravar 

 

‘Visualizar as linhas do documento 

lVenda.Linha.LerPrimeira 

Do until lVenda.Linha.Status = sgEmpty 

 TDBGrid.AddNew 

TDBGrid.Column(0) = lVenda.CodigoArtigo 

TDBGrid.Column(1) = lVenda.Quantidade 

TDBGrid.Column(2) = lVenda.Preco 

TDBGrid.Column(3) = lVenda.Valor 

 lVenda.LerProximo 

loop 

 

‘Apagar a venda 

lVenda.Apagar 

 

‘Criar novo documento 

lVenda.InsereNovo 

lVenda.TipoLancamento=”NFa” 

lVenda.SerieNumercao=”L08” 

lVenda.CodigoCliente=3 

etc 

lVenda.Gravar 

lVenda.Linha.InserirNovo 

lVenda.Linha.CodigoArtigo = “PastilhasXPTO” 

lVenda.Linha.Quantidade = 2 

lVenda.Linha.PrecoUnitario = 200 

lVenda.Linha.Gravar 

‘Regrava o cabeçalho 

lVenda.Gravar 

 

Tratamento dos erros 
A API comunica com as excepções à aplicação cliente através de erros. Por isso é fundamental 
conhecer os erros comunicados e saber trata-los. 
 
Pode usar GcoAPIInterfaces.eErros para uma enumeração dos números de erros que podem ser 
devolvidos por GcoAPI. 
 
No quadro seguinte apresentam-se os erros mais importantes que podem ser devolvidos por GcoAPI, 
quando usa os métodos ou propriedades de um objecto. 



 

 
www.sage.pt                                         7 

Erros com entidades e documentos: 
Ler(Codigo) • cInesperado  -Ocorreu um erro sem tratamento especifico  
Gravar 
 

• cNaoHaRegisto – Tentou gravar sem ter feito leitura prévia 
• cValidacaoBD – A gravação não foi bem sucedida porque violaria as regras 

de validação efectuada ao registo 
• cPermissaoBD – A gravação não foi bem sucedida porque existem conteudos 

não autorizados pelos administadores do Gco 
• cOutroUserApagou – Após ter lido o registo, houve outro utilizador que o 

apagou. Se repetir o metodo gravar, será recriado o registo. 
• cOutroUserAlterou – Após ter lido o regito, houve outro utilizador que alterou 

campos que agora pretende alterar. Se repetir outra vez o metodo, será 
gravado por cima das alterações do outro utilizador. 

• cLockTimeOut – Existe outro utilizador a bloquear um dos registos e a API 
esgotou o tempo previsto de espera. Poderá esperar e voltar a repetir. 

• cDeadLockVictim – Ocorreu um bloqueio que se tornou falta. O SQL teve que 
abortar as operações de alguns utilizadores. Poderá esperar e voltar a repetir. 

• cConnectionFailure – A conecção cortou-se. Terá que reabrir a conecção e 
voltar a repetir as operações. 

• cInesperado – Erro tem tratamento especifico. 
Apagar • cNaoHaRegisto – Tentou apagar sem ter feito leitura prévia 

• cValidacaoBD – O abate não foi bem sucedida porque violaria as regras de 
validação efectuada ao registo 

• cOutroUserApagou – Após ter lido o registo, houve outro utilizador que o 
apagou. É meramente informativo 

• cLockTimeOut – Existe outro utilizador a bloquear um dos registos e a API 
esgotou o tempo previsto de espera. Poderá esperar e voltar a repetir. 

• cDeadLockVictim – Ocorreu um bloqueio que se tornou falta. O SQL teve que 
abortar as operações de alguns utilizadores. Poderá esperar e voltar a repetir. 

• cConnectionFailure – A conecção cortou-se. Terá que reabrir a conecção e 
voltar a repetir as operações. 

• cInesperado – Erro tem tratamento especifico. 
Alterar campos • cNaoHaRegisto – Tentou alterar campo sem ter feito leitura prévia 

• cInesperado - Erro tem tratamento especifico. O mais frequente é tentar 
inserir um tipo de dados invalido para o tipo de campo 

InserirNovo • cInesperado – Erro tem tratamento especifico. 
 
Apresenta-se um exemplo com tratamento detalhado dos erros que podem acontecer ao executar o 
método gravar. 
 
‘Este é o botão de gravar 

Private Sub CmdGravar_Click() 

'Este é o botão de gravar 

Dim lIgnoraPermissoes As Boolean 'Inicializa-se a False 

 

    lCliente.Nome = Text1 

    lCliente.Morada = Text2 

    lCliente.CodigoPostal = Text3 

    On Error GoTo Erro_Gravar 

    lCliente.Gravar lIgnoraPermissoes 

    Exit Sub 

 

Erro_Gravar: 

    If Err.Number = cNaoHaRegisto Then 

        MsgBox "Tem que ler primeiro um registo ou inserir novo": Exit Sub 

    ElseIf Err.Number = cValidacaoBD Then 

        MsgBox "Erro de validação:" & Err.Description: Exit Sub 

    ElseIf Err.Number = cPermissaoBD Then 

        MsgBox "Operação não autorizada:" & Err.Description 
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        If InputBox("Se pretende continuar, digite senha", "Senha") = "Senha" Then 

            lIgnoraPermissoes = True 

            Resume 

        End If 

    ElseIf Err.Number = cOutroUserApagou Or Err.Number = cOutroUserAlterou Then 

        If MsgBox("A alteração será efectuada p/cima de alterações de outro" & 

"utilizador. Pretende prosseguir?", vbYewNo) = vbYes Then 

            Resume 

        Else 

            On Error Resume Next 

            lCliente.Ler (Text0) 

            Exit Sub 

        End If 

    ElseIf Err.Number = cLockTimeOut Or Err.Number = cDeadLockVictim Then 

        If MsgBox("Ocorreu um bloqueio. Pretende voltar a tentar?", vbYewNo) = vbYes 

Then 

             Resume 

        End If 

    ElseIf Err.Number = cConnectionFailure Then 

        MsgBox "A conexão falhou. Vai tentar refazê-la. " 

        On Error Resume Next 

        Set wCon = CreateObject("GcoAPI.Coneccao") 

        wCon.Abre "NomeServidor", "UserName", "Password", "Empresa", Ano 

        lCliente.Coneccao = wCon 

        Resume 

    Else 

        MsgBox "Erro:" & Err.Description 

    End If 

End Sub 

 

Cuidados ao instanciar os objectos 
Quando a aplicação cliente instancia um objecto do GcoAPI, fá-lo usando a instrução CreateObject. É 
nessa altura que a aplicação vai procurar se existe naquele computador esta DLL, e se esta contém um 
objecto com o interface mencionado. 
 
Exemplo: 
 
'Declara-se lCliente como um objecto com o interface Cliente_0801001 

'GcoAPIInterfaces é instalado com a aplicação cliente pelo que isto nunca dá erro 

Dim lCliente as GcoAPIInterfaces.Cliente_0801001 

 

'Vamos instanciar o objecto GcoAPI.Cliente 

'assumindo que este implementa o interface Cliente_0801001 

Set lCliente = CreateObject(“GcoAPI.Cliente_0801001”) 

 
A instrução de criação do objecto pode dar o erro 13 – TypeMismatch, pelos seguintes motivos: 
• O Gco não está instalado nessa máquina, pelo que não existe a GcoAPI.dll 
• O Gco está instalado mas não existe o objecto cliente ou este existe mas ainda não implementa a 

interface Cliente_0801001, o que significa que o Gco é anterior à versão 08.01.001. 
• O Gco está instalado, existe o objecto GcoAPI.Cliente, mas este deixou de implementar a interface 

08.01.001 pois esta era muito antiga e foi descontinuada. Note-se que esta situação não será 
frequente, poderá nunca vir a surgir mas tem que ser considerada. 

 
Nestas circunstancias, a aplicação cliente deve estar preparada para reportar uma mensagem 
elucidativa ao utilizador. Apresenta-se um exemplo de tratamento. 
 

Dim lCliente as GcoAPIInterfaces.Cliente_0801001 

 

‘Verificar se o Gco instalado é suficientemente recente 
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If CreateObject(“GcoAPI.Info”).Versao < 0801001 then  

MsgBox “Tem que instalar Gco c/versão igual ou superior a 8.01.001” 

Exit Sub 

End if 

 

‘Instanciar o objecto 

On error goto ErroGcoAPI 

Set lCliente = CreateObject(“GcoAPI.Cliente”) 

On Error Goto 0 

 

ErroGcoAPI: 

If Err.Number = 13 then  

MsgBox “O Gco instalado não implementa esta funcionalidade.”  

  “Pode ter que instalar uma versão mais recente da nossa aplicação ou 

”  

 “instalar uma versão mais recente do Gco. Contacte os serviços técnicos”  

Err.Raise ... 

Else 

 MsgBox “Ocorreu um erro desconhecido ...” 

End if 
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Descrição detalhada dos objectos da API 

Cliente 

Introdução 

Este objecto permite ler, criar, apagar e alterar clientes.  
 
Os métodos e propriedades genéricos: Ler, Gravar, Apagar, InserirNovo e Status, funcionam da forma 
definida para a entidade genérica. 
 
Apresenta-se a seguir alguns campos específicos do cliente que merecem relevância particular. 

Campos necessários 

Campos indispensáveis preencher para abrir a ficha do cliente.  
Nome  
CodigoIdioma Código da tabela 
CodigoPais Código da tabela 
CodigoDelegacao Código da tabela 
CodigoPrecario Código da tabela 
CodigoConcelho Código da tabela 
CodigoAreaComercial Código da tabela 
CodigoActividade Código da tabela 
CodigoCondicaoPagamento Código da tabela 
CodigoClassificacaoCliente Código da tabela 
CodigoGrupoCliente Código da tabela 
CodigoVendedor Código da tabela 

Nota: Os restantes campos podem ser não obrigatórios ou serem obrigatórios mas serem inicializados 
com um valor aceite pela base de dados 

Vendas 

Introdução 

Este objecto permite ler, criar, apagar e alterar documentos de vendas. 
 
Os métodos e propriedades genéricos: Ler, Gravar, Apagar, InserirNovo e Status, funcionam da forma 
definida para a entidade genérica. 
 
Apresenta-se a seguir alguns campos específicos do cliente que merecem relevância particular. 

Campos necessários 

Campos indispensáveis preencher para abrir Venda.  
TipoLancamento Tem que indicar um tipo de lançamento de vendas 
SerieNumeracao Tem que indicar uma série activa e da delegação 
CodigoCliente Código de cliente activo 

Com o código de cliente, inicializam-se muitos campos como vendedor, preçário, 
descontos de cabeçalho, etc 

Nota: Os restantes campos podem ser não obrigatórios ou serem obrigatórios mas serem inicializados 
com um valor aceite pela base de dados 
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Campos indispensáveis preencher para abrir Venda.Linha.  

CódigoArtigo Tem que indicar um artigo Válido 
Com o código de artigo, são inicializadas quantidades=1, preço, Iva,. etc 

 

Certificação – Implementação 
Devido à certificação, a API do GCO sofreu uma alteração, simples de implementar pelas aplicações 
clientes, mas vital no seu funcionamento. 
 
Passam a ser as séries que definem o «tipo» de documento de venda que é gravado na base de dados. 
 
Para que a API fique conforme as novas regras de gravação dos documentos, foi implementado mais um 
interface das vendas, chamado GcoAPIInterfaces.Venda_1101001. 
 
A única alteração desta versão para a anterior (GcoAPIInterfaces.Venda_0903001) é a existência duma 
nova propriedade chamada Intencao. Esta propriedade passa a ter que ser indicada sempre que o 
utilizador pretender gravar um documento de venda, e tem dois valores possíveis: 
 
• sgFinalizado - Quando o utilizador pretende deixar o documento terminado. Para isso, tem que indicar 
uma série de numeração de documentos externos. 
 
• sgEmPreparacao - Quando o utilizador pretende gravar o documento numa série assinada. O 
documento fica no estado «em preparação», ou seja, tem que ser posteriormente finalizado dentro do 
Gco, pelo utilizador final. Neste caso, tem que indicar uma série de documentos internos processados no 
Gco. 
 
Se esta nova propriedade não for indicada, é devolvido um erro a avisar o utilizador. 
 

Para não impedir os interfaces anteriores de continuarem a funcionar, foi feita uma alteração para que, 
nesta situação, tenha que ser indicado uma série de documentos não assinados externos. Assim o cliente 
final continua a conseguir importar os documentos, até ter uma versão actualizada do software do terceiro. 
 

Certificação – Exemplo 
A bold/vermelho a nova propriedade, e os seus valores: 
 
Inserir Venda de aplicação externa - Venda não pode ser alterada dentro do Gco, só impressa: 

 
wVenda.Intencao = sgFinalizado 

wVenda.InserirNovo 

wVenda.TipoLancamento = "NFa" 

wVenda.SerieNumeracao = “X” ‘Série de documentos externos não assinados 
... 

 
Inserir Venda a tratar no Gco - venda aparece em preparação dentro do Gco, e é fechada na aplicação 

 
wVenda.Intencao = sgEmPreparacao 

wVenda.InserirNovo 

wVenda.TipoLancamento = "NFa" 

wVenda.SerieNumeracao = “C”  ‘Série de documentos assinados internos 

 

Notas: 
• Esta propriedade tem que ser indicada antes da série de numeração. 
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• Esta propriedade rejeita séries que não sejam conformes, isto é, se indicar que pretende finalizar 
o documento, só aceita séries de documentos externos. Se indicar que pretende deixar o 
documento ‘em preparação’, só aceita séries de documentos internos assinados. 

 

Utilizar a morada especial 

A estrutura MoradaEspecial não é necessária. Destina-se a registar um nome, identificação fiscal e 
endereço do cliente que não seja o da sua ficha. 
Para usar a morada especial tem que efectuar o seguinte: 
 

lVenda.InsereNovo 

lVenda.CodigoCliente=3 

lVenda.TipoLancamento=”NFa” 

lVenda.SerieNumercao=”L08” 

etc 

lVenda.TemMoradaEspecial=True 

lVenda.Gravar ‘Nesta altura, foi criada uma morada baseada na ficha 

lVenda.MoradaEspecial.Nome = “Outro nome” 

lVenda.MoradaEspecial.NumeroContribuinte = “Outro numero” 

lVenda.MoradaEspecial.Gravar 

 
Não há campos indispensáveis preencher para abrir Venda.MoradaEspecial.  

Utilizar as condições de pagamento 

A estrutura MeioPagamento não é necessária. Sempre que se usa um código de condição de 
pagamento que não é a pronto, esta estrutura é criada automaticamente pela API. Pode usar o objecto 
MeioPagamento para ver o que foi gerado. 
 

lVenda.InsereNovo 

lVenda.CodigoCliente=3 

lVenda.TipoLancamento=”NFa” 

lVenda.SerieNumercao=”L08” 

lVenda.CondicaoPagamento = “30D” 

etc 

lVenda.Gravar 

‘Foi gerada uma linha de Meio Pagamento. Depois de gravar ficou logo acessivel 

MsgBox “Data vencimento = “ & lVenda.MeioPagamento.DataVencimento 

 
Quando pretende usar condições de pronto pagamento, esta estrutura de dados permite-lhe identificar 
um ou mais meios de pagamento usados para efectuar o pagamento imediato da venda a dinheiro. 
 

lVenda.InsereNovo 

lVenda.CodigoCliente=3 

lVenda.TipoLancamento=”NFa” 

lVenda.SerieNumercao=”L08” 

lVenda.CondicaoPagamento = “PP” 

lVenda. TemCondicaoPagamentoEspecial = True 
etc 

lVenda.Gravar 

‘Não foi gerada qualquer linha de meio de pagamento 

lVenda.MeioPagamento.InserirNovo 

lVenda.MeioPagamento.MeioPagamento = sgPorCaixa 

lVenda.MeioPagamento.CodigoConta = 1 ‘Codigo da conta de caixa 

lVenda.MeioPagamento.TipoDocumento = “Numer” 

lVenda.MeioPagamento.NumeroDocumento = “” 

lVenda.MeioPagamento.Percentagem = 100 

lVenda.MeioPagamento.Gravar 
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Campos indispensáveis preencher para abrir Venda.MeioPagamento.  
MeioPagamento Indica se foi a crédito, caixa ou banco (multibanco ou transf.bancaria) 
CodigoConta Necessário se foi por caixa/banco 
SubContaCliente Necessário se foi a crédito. 1=Conta Corrente 
TipoDocumento Necessário salvo se foi a crédito por conta-corrente 
Percentagem ou 
Valor 

Ou indica uma percentagem ou indica um valor. 
Se percentagem ≠ 0, a API calcula o valor 

Dias ou data de 
vencimento 

Necessário se foi a crédito, ou a uma conta de caixa com documentos em aberto 
nIdique dias ou, preencha dias=-1 e indique a data de vencimento 

 
 

Stocks 

Introdução 

Este objecto permite ler, criar, apagar e alterar lançamentos feitos ao sistema de stocks. Não permite 
modificar imagens, mas permite ler. 
 
Os métodos e propriedades genéricos: Ler, Gravar, Apagar, InserirNovo e Status, funcionam da forma 
definida para a entidade genérica. 
 
Apresenta-se a seguir alguns campos específicos do cliente que merecem relevância particular. 

Campos necessários 

Campos indispensáveis preencher para abrir Stock.  
TipoLancamento Tem que indicar um tipo de lançamento de Stocks 
SerieNumeracao Tem que indicar uma série activa e da delegação 

Nota: Os restantes campos podem ser não obrigatórios ou serem obrigatórios mas serem inicializados 
com um valor aceite pela base de dados. 
 
Campos indispensáveis preencher para abrir Stock.Linha.  

CódigoArtigo Tem que indicar um artigo Válido 
Com o código de artigo, são inicializadas quantidades=1, preço, etc 

 
 

Tesouraria 

Introdução 

Este objecto permite ler, criar, apagar e alterar lançamentos feitos ao sistema de terceiros. Não permite 
modificar imagens, mas permite ler. 
 
Os métodos e propriedades genéricos: Ler, Gravar, Apagar, InserirNovo e Status, funcionam da forma 
definida para a entidade genérica. 
 
Apresenta-se a seguir alguns campos específicos do cliente que merecem relevância particular. 

Campos necessários 

Campos indispensáveis preencher para abrir Terce.  
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TipoLancamento Tem que indicar um tipo de lançamento de Terceiros 
SerieNumeracao Tem que indicar uma série activa e da delegação 
TipoConta Tem que indicar um tipo de conta válido. As opções são:  

sgTerCliente, sgTerFornecedor, sgTerCaixa, sgTerBanco, sgTerOutraConta 
CodigoConta Tem que indicar um registo existente na tabela do tipo de conta seleccionado no 

campo anterior. 
Nota: Os restantes campos podem ser não obrigatórios ou serem obrigatórios mas serem inicializados 
com um valor aceite pela base de dados. 
 
Campos indispensáveis preencher para abrir Terce.Linha.  

TipoConta Tem que indicar um tipo de conta válido. As opções são:  
sgTerCliente, sgTerFornecedor, sgTerCaixa, sgTerBanco, sgTerOutraConta 
Nota: Na 1ª linha, é inicializado com os valores indicados no cabeçalho. 

CodigoConta Tem que indicar um registo existente na tabela do tipo de conta seleccionado 
no campo anterior. 
Nota: Na 1ª linha, é inicializado com os valores indicados no cabeçalho. 

AberturaFecho Indica se é abertura, fecho ou abertura e fecho do documento lançado. 
As opções são: sgAbertura, sgFecho, sgAberturaFecho 

TipoDocumento Indica o tipo de documento 
NumeroDocumento Nº documento 
DataVencimento Data de vencimento do documento 
SinalDocumento Indica se o movimento é a crédito ou débito: 

AS opções são: sgCredito, sgDebito, sgCreditoDebito 
Valor Valor do documento lançado 

 

Encomendas 

Introdução 

Este objecto permite ler, criar, apagar e alterar documentos de encomendas. 
 
Os métodos e propriedades genéricos: Ler, Gravar, Apagar, InserirNovo e Status, funcionam da forma 
definida para a entidade genérica. 
 
Apresenta-se a seguir alguns campos específicos do cliente que merecem relevância particular. 

Campos necessários 

Campos indispensáveis preencher para abrir Encomenda.  
TipoLancamento Tem que indicar um tipo de lançamento de encomendas 
SerieNumeracao Tem que indicar uma série activa e da delegação 
CodigoCliente Código de cliente activo 

Com o código de cliente, inicializam-se muitos campos como condições de 
pagamento, preçário, descontos de cabeçalho, etc 

Nota: Os restantes campos podem ser não obrigatórios ou serem obrigatórios mas serem inicializados 
com um valor aceite pela base de dados 
 
Campos indispensáveis preencher para abrir Encomenda.Linha.  

CódigoArtigo Tem que indicar um artigo Válido 
Com o código de artigo, são inicializadas quantidades=1, preço, Iva,. etc 

Utilizar a morada especial 

A estrutura MoradaEspecial não é necessária. Destina-se a registar um nome, identificação fiscal e 
endereço do cliente que não seja o da sua ficha. 
Para usar a morada especial tem que efectuar o seguinte: 
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lEncomenda.InsereNovo 

lEncomenda.CodigoCliente=3 

lEncomenda.TipoLancamento=”VEnc” 

lEncomenda.SerieNumercao=”L08” 

etc 

lEncomenda.TemMoradaEspecial=True 

lEncomenda.Gravar ‘Nesta altura, foi criada uma morada baseada na ficha 

lEncomenda.MoradaEspecial.Nome = “Outro nome” 

lEncomenda.MoradaEspecial.NumeroContribuinte = “Outro numero” 

lEncomenda.MoradaEspecial.Gravar 

 
Não há campos indispensáveis preencher para abrir Encomenda.MoradaEspecial.  
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Aspectos gerais do Gco 

Estrutura da base de dados 

Introdução 

A base de dados do Gco apresenta 3 tipos de tabelas: 
� Parâmetros - Tabelas que registam a configuração 
� Tabelas - Tabelas normais do sistema. Podem incluir tabelas ligadas tipo mãe, filha 
� Movimentos - Tabelas que contém os registos dos movimentos: Facturas, Guias, 

Encomendas, Mov.Stocks. 
� Totais - São tabelas actualizadas pela base de dados que devem ser consultadas mas nunca 

alteradas pelo utilizador. 

Parâmetros 

São exemplos de tabelas de parâmetros: 
� ParEmp  - Parâmetros da Empresa e da Aplicação 
� TLPro - Propriedades dos tipos de lançamento  
� PerGr  - Tabelas de permissões de acesso por grupo de utilizadores. 

 
A estrutura dos ficheiros de parâmetros é a seguinte: 

� Cls  - Nome do agrupamento dos parâmetros 
� CPar  - Código do Parâmetro 
� Valor  - Nome do parâmetro 

 
Para consultar um parâmetro geral da empresa: 

SELECT Valor FROM ParEmp WHERE CPar=CodigoParametro 
 
Nota: No valor, as datas são gravadas no formato:aaaa/mm/dd. 
 
Existe uma Meta-tabela que descreve os parâmetros todos designada por MetaP. 

Tabelas simples 

As tabelas simples são as que não têm registos associados. 
 
São exemplos de tabelas simples: 

� Vendedores 
� Armazéns 
� Delegações 
� Países 
� Distritos 

 
Todas as tabelas têm um ou mais campos que constituem a chave primária, sempre designada por 
IxNomeDaTabela. Quando o registo é criado, os valores da chave são escolhidos pelo utilizador. No 
entanto, a base de dados do Gco impede que o utilizador tente alterar os valores da chave primária. 

Tabelas compostas 

As tabelas compostas são tabelas agrupadas em 2 ou mais tabelas do tipo cabeçalho e linhas. 
 
São exemplos de tabelas compostas: 
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� Clientes + Tabela de Moradas (Clien+CliMo) 
� Fornecedores + Tabela de Moradas (Fornc+ForMo) 
� Descontos + Descontos por família (Desco+DesFa) 
� Artigos(Artig) + Preços(ArPre) + Cond.p/Fornecedores(ArFor) + ArEqu(Equivalentes) 

 
Os triggers no SQL verificam que: 

� Quando o registo cabeçalho é apagado, os registos linhas são apagados pelo trigger. 
� Não podem ser criadas linhas sem cabeçalho 

 

Movimentos - organização 

Sub-Sistemas 
No Gco, os movimentos organizam-se em sub-sistemas. Estes são divisões temáticas do Gco. São 
exemplos: Vendas, Compras, Stocks e Terceiros. 
 
Classes de lançamentos 
Cada sub-sistema pode ter uma ou mais classes de lançamentos. As classes de lançamentos constituem 
um conjunto fechado de registos efectuados nas mesmas tabelas e geralmente com a mesma Form de 
introdução, e que produz um conjunto de resultados. 
Assim, os registos de uma classe são necessários e suficientes para produzir os resultados dessa 
classe. 
Por exemplo, para analisar as vendas da empresa, é necessário e suficiente listar os registos da classe 
das vendas. Não é necessário ir a outras classes buscar elementos de vendas pois estas estão aqui 
todas registadas. Logo, se outras classes registarem documentos que derem origem a vendas, estes têm 
que registar uma imagem na classe das vendas. 
 
A identificação da classes de lançamentos caracteriza: 
� O conjunto fechado de operações que aqui se regista. (Vendas, Compras...) 
� As tabelas da base de dados em que são registados os lançamentos. 
� As forms do programa que processam os lançamentos. 
� As consultas obtidas dos lançamentos da classe 
� Os reports e resultados obtidos dos lançamentos da classe 
As várias classes correspondem aos processamentos primitivos que estão previstos no sistema e que 
têm um conjunto de tarefas associado estabelecido.  
 
Exemplo: 
O sub-sistema de vendas organiza-se nas seguintes classes: 
• Orçamentos 
• Encomendas de clientes 
• Guias de venda 
• Vendas 
 
Tipos de Lançamentos 
A classe representa um conjunto de registos de tipos diferentes mas que no seu conjunto forma um 
grupo bem definido de lançamentos. É o caso da classe das vendas que representa o conjunto de todos 
os documentos de vendas: Facturas, N/Débito, N/Crédito e V/Dinheiro. 
Para registar documentos na classe é necessário definir cada um dos seus tipos de lançamentos. Todos 
os registos são assignados a um tipo de lançamento. 
 
Cada classe de lançamentos tem associado um conjunto de propriedades que definem variantes do 
comportamento geral da classe. A definição de um tipo de lançamento de classe consiste em definir o 
seu comportamento específico através dos valores escolhidos para as propriedades da classe. 
As propriedades pode ser: 
� Propriedades da classe - Condicionam o comportamento do registo. São usadas nos triggers. Pode 

ser usadas nos interfaces se isso for útil para o utilizador. 
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� Propriedades do interface - Condicionam o interface de edição do documento. Nunca são utilizadas 
nos triggers. 

Cada tipo de lançamento podem originar um documento emitido configurado o seu modelo de layout de 
impressão. Nestes casos, o tipo de lançamento deve ser entendido como um tipo de documento. 
 
Os tipos de lançamento são a forma segundo o qual se organizam os lançamentos no Gco. Os 
lançamentos são registados sequencialmente para cada tipo de lançamento. 
Analisam-se os tipos de lançamento relativamente à sua designação: 
� A cada documento criado e emitido pelo Gco corresponde um tipo de lançamento. Neste caso o tipo 

de lançamento confunde-se inteiramente com a noção de tipo de documento. 
� No caso geral o tipo de lançamento corresponde a uma operação efectuada com suporte 

documental e em geral sobre um único documento. Quando o tipo de lançamento traduzir uma 
operação suportada num único documento este poderá também confundir-se com o conceito de tipo 
de documento. São exemplos: VFac – Lançamento nas compras da factura do fornecedor, VRec – 
Lançamento nos Fornecedores de um recibo do fornecedor. 

� No caso de muitas outras operações, o tipo de lançamento identifica o tipo de documento que 
suporta a operação mas também o tipo de operação a efectuar. São exemplos: VLtrDs – Desconto 
ao banco de Letra de um fornecedor, VLtrRf – Reforma de uma Letra do fornecedor... 

 
Nota: A designação do tipo de lançamento identifica explicitamente o tipo de documento de suporte e 
identifica a operação a efectuar de forma explícita ou implícita. 
Exemplos de tipos de lançamento: 

Designação do tipo de lançamento Tipo de Documento NºDoc. Operação 
Reforma da V/Letra 15 Letra 15 Reforma de Letra 
Devolução V/Letra 15 Letra 15 Devolução de Letra 
N/Factura 488 N/Factura 488 Venda (implícito) 
N/Recibo 12 N/Recibo 12 Recebimento (implícito) 
V/Recibo 15 V/Recibo 15 Pagamento (implícito) 
Devolução Cheque 64589223 Cheque 64589223 Devolução de Cheque 

Movimentos - Imagens  

Cada classe contém os lançamentos necessários e suficientes para produzir os resultados inerentes.  
 

Exemplo: As tabelas da classe de vendas (FacCb e FacLn) contém todos os dados necessários e suficientes 
para produzir as estatísticas de vendas. 

 
Como existem documentos que influenciam os resultados de várias classes, estes têm que ser 
registados nas várias classes. 
 

Exemplo: Uma venda influencia a classe de vendas (onde é registada) mas também a classe de stocks e de 
terceiros. 

 
Cada documento é registado numa única classe mas pode gerar imagens em outras classes. As 
imagens são lançamentos automáticos efectuados pelo próprio Gco. Após ser gravado o lançamento 
original, o Gco encarrega-se de efectuar o lançamento nas outras classes. O utilizador é impedido de 
alterar ou apagar as imagens pois estas são totalmente geridas pelo Gco. 
 
Assim, para cada tipo de lançamento é necessário definir: 

� A classe onde este é registado – a classe de origem. 
� As classes onde este regista imagens – as classes de destino. 

Quer para a classe de registo, quer para a classe das imagens, é necessário definir as propriedades do 
tipo de lançamento. 
As imagens aparecem registadas no sistema de destino como se tivessem sido lançadas à mão.  
 

Exemplo: Se consultar a lista de resumo lançamentos nos stocks e seleccionar o tipo de lançamento “NFa” 
(nossa factura) visualiza a imagem de todas as facturas que foram registadas nas vendas 
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Movimentos - Relações entre documentos 

Na gestão comercial existe necessidade de saber se uma dada encomenda foi satisfeita. Isto consiste 
em saber se a quantidade encomendada foi totalmente entregue. Esta necessidade também se aplica 
aos orçamentos e guias. 
 
A satisfação é implementada linha a linha, pelo processo descrito a seguir, tomando o exemplo da 
encomenda: 

• A linha de encomenda especifica a quantidade a entregar 
• Sempre que seja registada uma guia ou factura de entrega dessa encomenda, cria-se a linha 

indicando que esta é uma linha relacionada com a linha da encomenda 
• A referida linha da encomenda designa-se por linha de origem 
• A referida linha da factura ou guia diz-se uma linha relacionada com a linha da encomenda 
• A linha de origem considera-se satisfeita quando a quantidade total das linhas relacionadas for 

igual à quantidade registada na linha de origem 
Quando existem linhas relacionadas, o Gco implementa um conjunto de validações para que as relações 
não possam ser adulteradas. Por exemplo, impede-se apagar um documento se este contiver linhas de 
origem às quais estejam relacionadas outras linhas, impede-se alterações no documento de origem ou 
no documento relacionado que tornariam ilógica a relação, tais como referirem-se a um cliente diferente. 

Movimentos . campos gerais 

As tabelas de movimentos têm quase sempre uma estrutura de cabeçalho e linhas. 
 
São exemplos de tabelas de Movimentos: 

� Tabelas de Vendas: FacCb, FacLn, FacMo (Moradas), FacCP (Condições Pagamento) 
� Tabelas de Encomendas: EncCb, EncLn 
� Tabelas de Guias: GuiCb, GuiLn 
� Tabelas de Requisições: ReqCb, ReqLn 

 
As tabelas de movimentos têm algumas características em comum que se passam a apresentar: 
Característica Descrição 

IDTabCb, IDTabLn Todas as tabelas têm um primeiro campo IDNomeDaTabela que é um campo 
do tipo Identity (preenchido automaticamente). Estes campos nunca são 
mostrados ao utilizador e são usados internamente para efectuar as ligações 
entre os registos 

CLan, CSer, NReg Todas as tabelas de cabeçalhos têm um segundo índice exclusivo com estes 
3 campos: Tipo Lançamento, Série de Numeração e Número de registo.  
Esta indexação correspondente à ordem de introdução dos documentos. No 
caso dos documentos emitidos, como facturas, CSer/NReg constitui o o 
número do documento. 

CLan, NLan Todas as tabelas de cabeçalhos têm o campo NLan que é o número do 
documento associado ao lançamento. 
No caso dos documentos emitidos NLan=CSer+NReg. Nos outros casos, o 
número com que se regista internamente o documento não é igual ao número 
do documento que está a ser lançado. 

IDTabCb, NLin Todas as tabelas de linhas têm um 2º índice com estes campos, contendo o 
ID do cabeçalho e um nº de linha que corresponde à ordem em que as linhas 
foram inseridas. 

RelTB, RelID Estes campos apenas existem nas tabelas onde se registam movimentos que 
podem ser originados por outros. Contêm o nome da tabela e ID de uma linha 
relacionada. Estes são designados no interface como a origem da linha. 

OwnTB, OwnID Estes campos apenas existem nas tabelas onde se registam imagens. 
Contêm o nome da tabela e ID do movimento que gerou o registo. Estes 
campos apenas são preenchidos quando o registo é uma imagem de outro. 
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Lista de Tabelas  

Tabelas e parametros 

Tabelas gerais: 
Tabelas Tabelas Tabelas 
Activ  - Actividades  Deleg  - Delegações Lotes  - Lotes 
Areas  - Àreas Comerciais Desco  - Descontos MeExp - Meios de Expedição 
Armaz – Armazéns DesFa – Descontos – Famílias Moeda - Moedas 
ClasC  - Classificação Clientes DesC1 - Descontos- complexos Preca  - Preçários 
CodPo – Códigos Postais Distr  - Distritos Proce – Processos 
Comis  - Comissões FmArt  - Famílias de Artigos TpDoc - Tipos de Documentos 
ComFa- Comissões–Famílias GrpCl  - Grupos de Clientes Rotas – Rotas de Visitas 
Conce – Concelhos Idiom  - Idiomas RotCl – Clientes da Rota 
Cobra – Cobradores Local  - Localidades Vendr  - Vendedores 
CdPag – Condições Pagamento LocAr  - Localizações de Stock ZPais  - Zonas/Países 
  PaIso – Código ISO de Países 

 
Tabelas Artigos/Terceiros/Especiais 

Tabelas Artigos Tabelas Terceiros Tabelas Especiais 
Artig – Artigos Clien – Clientes TLanc – Tipo Lançamento 
ArRup – Rupturas Art.  CliMo – Moradas Clientes TLPro – Propriedades 
ArLoc – Localizações Art. Fornc – Fornecedores TLIdi – Idiomas Lançamento 
ArPre – Preços Artigos Caixa Serie – Séries Numeração 
ArFor – Forc. Artigos CoBan  
ArAgr – Agregados Conta  
ArEqu – Equivalentes Artigos   
ArIdi – Idiomas Artigos   
ArLot – Lotes dos Artigos   
ArBar – Códigos de Barras   
Palet – Unidades de Expedição   
PalAr – Art/Lote da Unidade Exped   

 
Tabelas Operadores e Segurança 

Tabelas Tabelas Tabelas 
Opers - Operadores Grupo - Grupos acesso PerGr - Permissões Grupo 
   

 
 
 

Movimentos 

Tabelas Stocks Tabelas Terceiros  
StkCb - Cabeçalho Stocks TerCb - Cabeçalho Terceiros  
StkLn - Linhas de Stocks TerLn - Linhas Terceiros  
ArLoA - Actulizações Stocks   
   
Tabelas Vendas Tabelas Compras  
FacCb - Cabeçalho Vendas ReqCb - Requisições.Cabeçalho  
FacLn - Linhas Vendas ReqLn - Requisições Linhas  
EncCb - Encomendas Cab ComCb - Compras Cab  
EncLn- Encomendas Linhas ComLn - Compras Linhas  
GuiCb - Guias Cab ComCP - Compras Cond.Pag  
GuiLn - Guias LInhas DecCb - Despesas Cab  
RotPl - Planeamento Visitas DecLn - Despesas Lin  
RotVi - Visitas registadas GucCb - Guias Cab  
OrcCb – Orçamentos, cabeçalho GucLn - Guias Linhas  
OrcLn – Orçamentos, linhas   

 


