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Avenças 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

O objectivo principal deste módulo é o de poder delinear antecipadamente as prestações de serviços que são executadas 

pela empresa de forma periódica e programada. 

Exemplo: Serviços de limpeza, Gestão da contabilidade de uma empresa, Manutenções periódicas de equipamentos. 

Num conceito mais extenso uma avença pode ser um qualquer documento de facturação, de suporte ao fornecimento de 

mercadoria, que funcione de forma programada. 

Exemplo: Fornecimento de pão diariamente a um restaurante, Fornecimento semanal de cimento a diversas obras, 

Serviços de Catering. 

É possível agregar as duas situações acima descritas para um mesmo cliente e avença. 

Implementação / Configuração do módulo 

O primeiro passo para a implementação do processamento de avenças consiste na configuração quer do sistema, quer das 

tabelas de apoio ao módulo. 

Sistema 

A uma avença estão associados um determinado número de itens (artigos e descritores). Pode configurar o sistema para 

permitir mais ou menos itens, estando porém consciente que quanto maior for o número mais lento será o processo. 

Veja no manual relativo aos Módulos comuns mais informações sobre a parametrização das Configurações de arranque. 

Tabelas 

Para a correcta implementação do módulo de avenças torna-se necessário configurar duas tabelas na aplicação: 

 Tipos de avenças - Definição base dos tipos de avenças disponíveis. 

Veja em Ficheiros em Avenças mais informações sobre a tabela de Tipos de avenças. 

 Avenças por cliente - Configuração das avenças com as particularidades inerentes a cada cliente. 

Veja em Ficheiros em Avenças mais informações sobre a tabela de Tipos de avenças. 
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Processamento de avenças 

O ciclo de processamento das avenças é composto pelas seguintes etapas: 

 

Tipificação das Avenças 

por cliente 

Simulação do 

processamento 

Actualização de avenças 

Renovação 

antecipada 

Actualização do calendário 

Processamento definitivo 
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Mapas 

Este módulo permite a extracção de um conjunto alargado de mapas: 

 Avenças por cliente – Resumo - Mapa por cliente com a informação genérica respeitante a cada uma das 

avenças (activas ou não). 

 Avenças por cliente – Detalhe - Mapa por cliente com a informação detalhada respeitante a cada uma das 

avenças (activas ou não). 

 Avenças a renovar - Mapa resumo das avenças que caducam, logo que poderão ser alvo de renovação até uma 

determinada data. 

 Calendário - Consulta do estado das avenças para os clientes seleccionados numa perspectiva anual. 

 Situação das avenças - Este mapa apresenta um resumo por tipo de situação das avenças. 

 Entregas pendentes - Este mapa apresenta um resumo das quantidades de artigos / descritores a entregar por 

tipo de situação das avenças. 

 Plano de entregas - Este mapa apresenta um resumo das quantidades de artigos / descritores a entregar por 

data. 

 Documentos finais - Mapa dos documentos que foram criados para suportar a facturação das avenças. 

Veja em Vendas mais informações sobre os mapas de Avenças. 
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Serviço Pós-Venda 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

A gestão pós-venda tem dois objectivos distintos: 

 Gerir as garantias dos equipamentos com número de série (exemplo: controlar o início e o termo da garantia); 

 Elaborar folhas de obra (exemplo: reparações a equipamentos).  

Todo o processo é controlado via ecrã de introdução folhas de obra, no qual são registados os passos necessários à gestão 

de um serviço pós venda eficiente (identificação do equipamento, peças, serviços e mão de obra / deslocações 

necessárias à reparação do equipamento e o relatório dos serviços prestados). 

A folha de obra vai servir de base ao documento final (do tipo factura de venda) que irá suportar a facturação da 

reparação do equipamento ao cliente. 

Implementação / Configuração do módulo 

Sistema 

Pode configurar a possibilidade de o sistema a cada número de série associar uma ou mais folhas de obra activas. 

Veja no manual relativo aos Módulos comuns mais informações sobre a alteração das Configurações de arranque. 

Tabelas 

 Tipos de documentos - Existem dois tipos de folhas de obra a definir (instalação e de reparação).  

Em termos de operação e funcionalidade não se distinguem, a diferença reside no desencadear da garantia com 

a folha de obra de instalação se o número de série for configurado para que a garantia só seja válida a partir da 

data de instalação. Veja em Ficheiros nas Tabelas de configuração mais informações sobre os Tipos de 

documentos. 

 

Tipo de 

Operação  

Tipificação Tipificação de 

Stocks 

Status 

contabilístico 

Exemplo 

Folhas de obra Instalação [Não Aplicável] Consignação FOT 

Reparação [Não Aplicável] Consignação FOR 

Deve ser preenchido o quadro da conversão de documentos, uma vez que a folha de obra é convertida num 

documento final (de venda) após a conclusão da intervenção. A conversão deve ser imperativamente 

“Diferida”, caso contrário não será possível aprovar a folha de obra. 
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 Anomalias - Tipos mais comuns de avarias que ocorrem nos equipamentos. 

Veja em Ficheiros em Serviço pós venda mais informações sobre as Anomalias. 

 Tipos de pedido - Formas de solicitações dos pedidos de assistência. 

Veja em Ficheiros em Serviço pós venda mais informações sobre os Tipos de pedidos. 

 Técnicos - Técnicos que vão intervir nas reparações. 

Veja em Ficheiros em Serviço pós venda mais informações sobre os Técnicos. 

 Status de reparação - O estado em que se encontra a intervenção no equipamento.  

Veja em Ficheiros em Serviço pós venda mais informações sobre os Status de reparação. 

 Dias de garantia - Prazos de validade das garantias dos equipamentos. 

Veja em Ficheiros em Serviço pós venda mais informações sobre os Dias de garantia. 

 Artigos de desgaste - Indica ao sistema quais os artigos (exemplo: peças, serviços) que nunca estão ao abrigo 

da garantia.  

Veja em Ficheiros em Serviço pós venda mais informações sobre os Artigos de desgaste. 

Folhas de obra 

A folha de obra vai ser o documento responsável pela gestão do serviço pós venda. 

Veja em Vendas mais informações sobre as Folhas de obra. 

Mapas 

Este módulo permite a extracção de um conjunto alargado de mapas: 

 Equipamentos em garantia - Listagem dos equipamentos na posse dos clientes cuja data de garantia ainda não 

foi ultrapassada. 

 Folha de obra por artigo / cliente - Documentos de folhas de obra efectuados sobre um determinado artigo. 

 Folha de obra por cliente / artigo - Documentos de folhas de obra efectuados a um determinado cliente. 

 Peças e Serviços - Peças e serviços utilizados nas folhas de obra. 

Veja em Vendas mais informações sobre os mapas de Serviço pós venda. 
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Números de série 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

O objectivo do módulo de números de série é o de controlar de modo individual os artigos que tenham essa característica 

presente. 

O controlo das garantias muitas vezes associado aos números de série apenas está disponível se possuir a licença para o 

módulo de Serviço pós venda. 

O tratamento dos números de série estende-se a todas as áreas comerciais da aplicação (Stocks, Compras e Vendas), e o 

sistema irá obrigar à identificação do número de série sempre que seja movimentado um artigo desse tipo. 

Implementação / Configuração do módulo 

Atributos dos números de série 

Um número de série é identificado pelo seguinte conjunto de atributos: 

0811.GIF 

 

Não esquecer que para que um artigo seja sujeito a este tipo de controlo deverá existir na tabela de Números de série. 

Armazém 
Armazém no qual deu entrada o número de série. 

Código do artigo 
Código do artigo a que o número de série se refere. 

Número de série 
Código do número de série que tem de ser único para o artigo a que se refere. 

Data 
Data em que o número de série entrou no armazém. 

Cliente / Fornecedor 
Código do cliente ou fornecedor de onde provém ou onde está colocado o artigo. 
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Tabelas 

 Números de série - A configuração de números de série é efectuada através da associação dos artigos sujeitos 

ao controlo de números de série 

Veja em Ficheiros mais informações sobre os Números de série. 

Processamento 

Recuperação de dados históricos 

 Existem diferentes situações perante as quais se justifica realizar esta operação: 

 Com a implementação do módulo de números de série, ocorre que os documentos efectuados antes desta 

definição deveriam ter a indicação dos números de série dos artigos movimentados. 

 Por ser literalmente impossível registar todos os documentos (do passado) em que se movimentaram artigos 

com números de série. 

Veja mais informações sobre o Inventário de números de série em Stocks. 

Movimentação 

O sistema controla os números de série disponíveis nos movimentos (exemplo: No caso de registo de uma devolução 

apenas vai permitir a devolução de um número de série anteriormente vendido ao cliente). 

Consultas / Mapas 

 Consultas de números de série 

 Controlo de números de série - Listagem dos artigos sujeitos a controlo de números de série e quais os 

atributos do controlo a efectuar. 

 Existência por número de série - Saldo de um determinado artigo por número de série. 

 Extracto de número de série - Mapa dos movimentos, em ordem cronológica, relacionados com um dado 

número de série. 

 Números de série por fornecedor - Listagem com todos os números de série adquiridos a fornecedores. 

 Números de série por cliente - Listagem com todos os números de série na posse dos clientes. 

Veja mais informações em Consultas - Números de série e em Vendas nos mapas de Números de série. 
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Tamanhos e cores 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

O conceito que serve de base a este módulo é o da referência, que embora seja muito semelhante ao conceito de artigo, 

distingue-se pelo facto de que a referência é nem mais nem menos do que um artigo subdividido numa medida horizontal 

e numa medida vertical.  

O artigo referência criado pelo sistema resulta da agregação do código do artigo “base” com a medida horizontal e a 

medida vertical. 

 

Exemplo: 

 

MS045 34 35 … 44 

Castanho MS04534CAS MS04535CAS … MS04544PRT 

Cinza MS04534CIN MS04535CIN … MS04544PRT 

Preto MS04534PRT MS04535PRT … MS04544PRT 

 

No que toca à performance da sistema, é recomendado o uso tanto quanto possível, de medidas de pequenas dimensões. 

Tal obriga possivelmente, à criação de um maior número de tipos de medidas, mas as grelhas resultante serão mais 

facilmente manuseáveis e permitirão uma maior rapidez na movimentação dos artigos. A partir do momento em que a 

referência é criada sempre que a movimentar, estará sujeito ao controlo de tamanhos e cores, não podendo movimentar 

a referência de modo individual. 

Implementação / Configuração do módulo 

Tabelas 

 Tipos de tamanhos e cores - Os Tipos de tamanhos e cores e as medidas propriamente ditas serão usadas na 

construção das Referências. 

Veja em Ficheiros em Tamanhos e cores mais informações sobre os Tipos de tamanhos e cores. 

 Referências - Este ecrã permite criar directamente as referências, ou seja, ao chamar o artigo “base”, vai 

poder especificar as características de cada uma das referências. 

Veja em Ficheiros - Tamanhos e cores mais informações sobre as Referências. 

Referência 

Cores 

Tamanhos 

Artigos 
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Movimentação 

Sempre que movimentar uma referência, o sistema abre uma janela para selecção de quais as medidas dependentes 

dessa referência que pretende movimentar. Nessa janela deve introduzir a quantidade a movimentar de cada medida, (as 

que estiverem a zero não serão consideradas). Note que, se algum destes artigos não existir, será criado 

automaticamente. 

Após indicar as medidas que vai movimentar no documento, use a tecla <F6> para criar as linhas de movimento. 

Consultas / Mapas 

 Painel de referências  

 Existência por armazém - Determinação da existência das referências por armazém. 

 Extracto de referências - Emissão de um mapa que nos permite obter a sequência cronológica de todos os 

movimentos relativos a uma referência tendo por objectivo a obtenção da posição detalhada do conjunto dos 

movimentos. 

 Situação das referências - Análise sintética do estado da referência quanto às existências, às carteiras de 

encomendas de clientes e às de fornecedores. 

 Encomendas pendentes por referência - Mapa de encomendas pendentes por referência. 

 Encomendas pendentes por fornecedor - Mapa de encomendas pendentes por referência e fornecedor. 

 Proposta de encomenda - Face às necessidades previstas (carteira de encomendas de clientes), e as 

disponibilidades a curto prazo (encomendas a fornecedor) e ainda tendo em conta o stock disponível em 

armazém, bem como, dos stocks mínimos, o sistema elabora um mapa das referências que devem ser 

encomendadas. 

 Compras por fornecedor - Mapa de compras por fornecedor com as referências. 

 Comparativo de compras mensal - Mapa com os valores e quantidades adquiridas em cada um dos meses do 

ano. 

 Variação anual de compras - Mapa com as diferenças de valores e quantidades adquiridas em dois anos à 

escolha. 

 Vendas por cliente / referência – Resumo - Mapa com o resumo de vendas efectuadas a um cliente de uma 

determinada referência. 

 Vendas por cliente / referência – Detalhe - Mapa com o detalhe da linha dos documento de vendas de 

referências efectuadas a um determinado cliente. 

 Vendas por zona - Análise dos valores facturados em referências vendidas numa determinada zona. 

 Vendas por vendedor - Análise dos valores facturados em referências vendidas por um determinado vendedor. 

 Vendas por sector - Análise dos valores facturados em referências vendidas num determinado sector. 

 Comparativo de vendas mensal - Mapa com os valores e quantidades vendidas em cada um dos meses do ano. 

 Variação anual de vendas - Mapa com as diferenças de valores e quantidades adquiridas em dois anos à 

escolha. 

Existem dois mapas idênticos na aplicação, um com análise por tamanhos e outro por cores. Veja em Compras e em 

Vendas mais informações sobre os mapas de Tamanhos e cores. 
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Compostos e componentes 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

O conceito que serve de base a este módulo é o do produto composto, que é tem como base um produto simples, para o 

qual se define a ficha de composição. 

Atributos dos compostos 

Existem diferentes tipos de compostos, face aos processos a que estão sujeitos: 

 Agregado - Produto destinado à venda, em que se vende os seus componentes sendo apenas necessário 

mencionar o composto.  

Este conceito é apenas aplicável a descritores e o preço de venda é sempre a soma dos preços de venda dos 

componentes. 

 Combinado - Produto destinado à venda, em que se vende os seus componentes sendo apenas necessário 

mencionar o composto. 

Este conceito é apenas aplicável a descritores e o preço de venda é sempre o do artigo composto. 

 Transformação - Produto que tem como particularidade a possibilidade de poder ser “transformado” 

automaticamente pelo sistema, caso não exista stock do artigo composto em quantidade suficiente. 

Este conceito é apenas aplicável a artigos. O composto de transformação e os seus componentes devem estar 

imperativamente definidos como tendo controlo de stocks activo. Se durante o processo de transformação um 

dos componente não tiver controlo de stocks activo, pode-se perder o controlo dos componentes solicitados 

para a obtenção do produto.  

 Produção - Em tipo de composto requer ordens de produção para ser “produzido”. 

Este conceito é apenas aplicável a artigos. 

Implementação / Configuração do módulo 

Sistema 

 Configurações de arranque - Para garantir diferentes tipos de utilização do módulo de compostos e 

componentes, é possível configurar se o sistema vai ou não controlar os números de processos e os 

componentes consumidos. 

Veja no manual relativo aos Módulos comuns mais informações sobre a alteração das Configurações de 

arranque. 
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 Parâmetros da gestão comercial - Para que seja possível trabalhar com produtos de transformação é 

necessário definir os tipos de documentos que serão utilizados para o efeito. Estes são necessários para que se 

possam efectuar saídas de componentes e entrada de compostos de forma perfeitamente automática.  

Veja no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre a alteração dos 

Parâmetros da gestão comercial. 

Tabelas 

 Unidades de tempo - As unidades de tempo são utilizadas para controlar o tempo em cada uma das operações 

de composição. 

Veja em Ficheiros em Compostos e componentes mais informações sobre as Unidades de tempo. 

 Operações para compostos - As operações para compostos podem ser vistas como sendo as diversas fases pelas 

quais um produto pode passar durante o processo de composição. 

Veja em Ficheiros em Compostos e componentes mais informações sobre as Operações para compostos. 

 Ficha de composição - O produto (artigo ou descritor), para o qual vamos definir a ficha de composição, tem 

que estar já definido como artigo, ou descritor, para que o possamos “transformar” em composto. 

Veja mais informações sobre composição de artigos na descrição da Ficha de composição em Ficheiros. 

Processamento 

Agregados e combinados 

A movimentação de descritores do tipo “agregados” ou “combinados” limita-se a efectuar a movimentação conjunta de 

uma série de artigos, cujo preço de venda é definido pelo tipo de composição adoptado. 

Transformação 

Os produtos transformados podem ter níveis praticamente infinitos de compostos. Um transformado pode ser composto 

por produtos simples, por transformados ou por combinados agregados, e assim sucessivamente.  

Exemplo: Um exemplo de produto transformado é o poder a qualquer instante “transformar” uma mobília de sala de 

jantar completa. 

Mobília de sala de Jantar (Transformado) 

1 x Móvel (Transformado) 

1 x Tampo Grande 

3 x Gavetas (Transformado) 

3 x Puxadores 

1 x Base 

4 x Painéis 

45 x Parafusos 

1 x Mesa (Transformado) 

1 x Tampo Vidro 

6 x Pés em Aço 

72 x Parafusos 

4 x Cadeiras (Transformado) 
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4 x Tampos 

16 x Pés em Madeira 

4 x Costas (Transformado) 

2 x Laterais 

1 x Encosto 

96 x Parafusos 

Operação de transformação on-line 

O processo de transformação propriamente dito é perfeitamente transparente para quem está a utilizar a aplicação. O 

sistema trata o composto de transformação como se de um artigo normal se tratasse, mas caso não exista stock em 

quantidade suficiente para efectuar o movimento (exemplo: Factura, Venda a dinheiro, etc.), o composto vai ser 

“transformado” na quantidade necessária para satisfazer o pedido.  

O sistema gera automaticamente documentos de saída dos componentes e de entrada dos compostos. Estes podem ser 

consultados à posteriori, não podem ser anulados nem modificados, dado que o processo de transformação é irreversível.  

Operação de transformação off-line 

Entrada de produção 

No intuito de garantir que exista stock dos compostos transformados é possível efectuar ordens de transformação sem 

serem necessariamente desencadeadas pela saída (exemplo: Factura, Venda a dinheiro, etc.).  

A entrada de produção de um composto transformado efectua a “transferência” para stock, recorrendo aos documentos 

automáticos de saídas de componentes e entrada de compostos. Estes podem ser consultados à posteriori, não podem ser 

anulados nem modificados, uma vez que o processo de transformação é irreversível. 

Devolução à produção 

Como a acção de transformação é irreversível, em caso de excesso de produção ou com o intuito de desmantelar 

produtos transformados é possível efectuar uma Devolução à Produção de compostos transformados.  

O sistema gera automaticamente documentos de entrada dos componentes e de saída dos compostos. Estes podem ser 

consultados à posteriori, não podem ser anulados nem modificados, dado que o processo de transformação é irreversível.  

Produção 

Em termos de compra e venda o composto de produção é tratado de igual modo a um qualquer artigo, tendo apenas 

como propriedade adicional a de permitir o controlo da produção em conformidade com a ficha de composição.  

Número do processo 

Todos os documentos relacionados com a produção de um composto possuem a indicação opcional do número do 

processo. Este número tem como objectivo agrupar todas as operações onde aparece referenciado o composto.  

Se a intenção é efectuar um controlo rigoroso dos processos de produção o número do processo deve ser sempre utilizado 

para que o sistema se possa orientar no seu controlo. Mas atenção, porque não poderá associar processos de forma 

arbitrária, já que em muitos casos o sistema impede que se efectuem operações quantitativa e cronologicamente 

erradas.  
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Encomenda a sectores internos  

A primeira operação deve ter sempre como suporte um documento do tipo encomenda a sector interno do composto a 

produzir. Este documento representa a necessidade do produto e a ordem de início do processo de produção.  

Sempre que um composto de produção é encomendado, é efectuada a previsão de consumos dos componentes, que 

teoricamente serão gastos para satisfazer a encomenda.  

A produção é relacionada com um número de processo, pelo que é de primordial importância classificar os processos de 

produção, pois só deste modo é possível efectuar um controlo rigoroso de todas as operações. 

Consumos de produção 

As saídas de consumos são utilizadas para identificar os componentes que são gradualmente gastos no processo de 

produção. As saídas de consumos são fundamentais para se poder controlar rigorosamente todo o processo de produção.  

Os consumos de componentes são verificados e confrontados com os consumos teóricos. 

Sempre que se excede a quantidade prevista de um componente, ou se tenta “consumir” um componente não previsto 

inicialmente, o sistema alerta-o que detectou um possível erro na gestão do processo.  

A produção é relacionada com um número de processo, pelo que é de primordial importância classificar os processos de 

produção, pois só deste modo é possível efectuar um controlo rigoroso de todas as operações. 

Devolução de consumos 

A devolução de consumos de produção é a operação inversa à operação de consumos de produção. Deve ser utilizada no 

caso de querer devolver um componente que se revelou não necessário para um determinado processo.  

A produção é relacionada com um número de processo, pelo que é de primordial importância classificar os processos de 

produção, pois só deste modo é possível efectuar um controlo rigoroso de todas as operações. 

Entrada de produção 

A última operação a realizar é a da entrada dos compostos produzidos. Se o processo de produção estiver a ser efectuado 

com rigor, as entradas de produção são realizadas de uma forma automática, para o efeito use o botão Importar no 

documento de entrada de produção.  

O sistema efectua os cálculos necessários para determinar quais os compostos possíveis de produzir, tendo em conta os 

consumos efectuados e os compostos já produzidos (se os houve) e efectua a criação das linhas do documento. Quando é 

feita a entrada de produção de um composto de produção é abatida a quantidade a produzir assim como os consumos 

efectuados.  

A produção é relacionada com um número de processo, pelo que é de primordial importância classificar os processos de 

produção, pois só deste modo é possível efectuar um controlo rigoroso de todas as operações. 

Devolução à Produção 

A devolução de produção é a operação inversa à operação de entrada de produção. Deve ser utilizada no caso de querer 

devolver um composto que se revelou não necessário para um determinado processo, ou que se apresenta em condições 

de ser revisto ou modificado pela produção 

A devolução do composto à produção mantém os consumos para os seus componentes. Só retira o composto dos produtos 

já produzidos. É verificado pelo sistema a impossibilidade de devolver mais compostos do que os produzidos, à 

semelhança dos restantes documentos. 

A produção é relacionada com um número de processo, pelo que é de primordial importância classificar os processos de 

produção, pois só deste modo é possível efectuar um controlo rigoroso de todas as operações. 
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Consultas / Mapas 

 Controlo de obra - O controlo de obra é o relacionamento da informação proveniente dos componentes 

necessários para a produção e das saídas de consumos para um determinado processo. 

Veja em Compostos e componentes mais informações sobre a consulta de Controlo de obra. 

 Simulação de produção - A qualquer altura pode-se efectuar esta simulação, quer para calcular as 

necessidades de produção para as encomenda de clientes em carteira, quer para simular e avaliar os recursos 

necessários para uma hipotética produção. 

Veja em Compostos e componentes mais informações sobre a consulta de Simulação de produção. 

 Fichas de composição - Mapa discriminativo das operações e respectivos componentes associados à ficha de 

composição.  

 Compostos por composição - Listagem por tipo de composição da forma de valorização adoptada para cada um 

dos compostos. 

 Operações por composto - Mapa com a indicação, para cada operação, dos compostos onde estas intervêm. 

 Componentes por composto - Este mapa possibilita a extracção da informação de quais os compostos onde são 

usados cada um dos componentes. 

 Componentes por operação - Este mapa emite para cada operação os compostos e componentes que lhe estão 

associados.  

 Produção a executar - Resumo por processo - Para cada um dos processos em curso (encomendas efectuadas a 

sectores internos de compostos), podemos analisar de forma resumida os custos previstos e imputáveis. 

 Produção a executar - Compostos por processo - Para cada um dos processos em curso (encomendas 

efectuadas a sectores internos de compostos), podemos analisar os compostos encomendados. 

 Produção a executar - Componentes por processo (Resumo) - Resumo para cada um dos processos em curso 

(encomendas efectuadas a sectores internos de compostos) dos custos previstos e imputáveis por componente. 

 Produção a executar - Componentes por processo (Detalhe) - Detalhe para cada um dos processos em curso 

(encomendas efectuadas a sectores internos de compostos) dos componentes necessários. 

 Produção a executar - Componentes por composto - Para os processos em curso (encomendas efectuadas a 

sectores internos de compostos), podemos analisar quais os componentes necessários e as operações envolvidas 

no processo de “produção”. 

 Produção a executar - Componentes por operação - Para os processos em curso (encomendas efectuadas a 

sectores internos de compostos), podemos analisar operação a operação quais os componentes necessários. 

 Consumos teóricos - Componentes por operação - Análise dos consumos operação a operação, bem como, dos 

componentes relacionados. 

 Consumos teóricos - Operações por composto - Análise dos consumos operação a operação, bem como, dos 

compostos relacionados. 

 Consumos teóricos – Componentes - Análise dos consumos de componentes, nos processos de “produção” dos 

compostos. 

 Consumos - Por processo - Análise processo a processo dos consumos internos. 

 Consumos - Por composto - Análise composto a composto dos consumos internos. 

 Estatística de produção - Estatística por processo - Análise processo a processo dos compostos “fabricados”. 

 Estatística de produção - Estatística por composto - Análise composto a composto da sequência cronológica de 

“produção”. 

 Histórico de produção - Histórico por processo - Análise processo a processo dos compostos “fabricados”. 

 Histórico de produção - Por composto - Análise composto a composto dos processos de “produção”. 

Veja em Stocks mais informações sobre os mapas de Compostos e componentes. 
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Lotes 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

O conceito de lotes surge com a necessidade de controlar as existências em armazém por grupos com características 

comuns. Determinadas áreas de negócio exigem o controlo dos artigos perecíveis, sendo imprescindível controlar as 

datas de validade e a origem desses mesmos artigos. 

Assim este módulo torna-lhe possível controlar um lote desde o momento que entra na empresa, o seu percurso dentro 

da empresa e a sua saída: 

 Na entrada na empresa (Entradas de fornecedor (Guias de entrada ou Facturas de compra e Inventário inicial); 

 Dentro da empresa (Entradas de produção, Saídas de consumo, Quebras e Sobras); 

 Na saída da empresa (Guias de remessa, Facturas de venda ou Vendas a dinheiro). 

Atributos dos lotes 

Um lote é identificado por um conjunto de atributos que passamos a descrever: 

0812.GIF 

 

Não esquecer que para que um artigo seja sujeito ao controlo de lotes deverá existir na tabela de Lotes. 

Código do artigo 
Código do artigo a que o lote se refere. 

Lote 
Código do lote que tem de ser único no armazém em que se encontra. 

É aconselhável a utilização de uma metodologia / padrão para a atribuição dos códigos, que deverá ser 

partilhada e conhecida por todos os armazéns. 

Exemplo: Um método possível é atribuir os primeiros caracteres do código do artigo e os restantes preenchidos 

com números em que AC01100001 representaria o lote 00001 do artigo AC011. 

É importante que consiga, a partir do código do lote identificar imediatamente o artigo a que se refere. 

Vosso lote 
Código de lote do fabricante (ou do fornecedor). 
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Data entrada 
Data em que o lote entrou no armazém. 

Fornecedor 
Código do fornecedor de onde provém a mercadoria. 

Quantidade inicial 
Quantidade inicialmente adquirida. 

Esta quantidade só pode ser alterada por meio de novos movimentos de entrada para este lote ou de anulações 

dos movimentos de entrada. 

Quantidade saídas 
Número de unidades do lote em movimentos de saída de stock. 

Validade 
Data de validade do lote. 

Armazém 
Armazém no qual deu entrada o lote. 

Primeira saída 
Data em que foi registada a primeira saída associada a este lote. 

Última saída 
Data em que foi registada a última saída associada a este lote. 

Hora entrada 
Hora a que foi registada a última entrada do lote no armazém. 

Esgotado 
Sinaliza o estado do lote, esgotado ou não.  

Implementação / Configuração do módulo 

Tabelas 

 Lotes - A tabela de lotes contém a definição dos tipos de artigos que vão ser controlados e dos atributos do 

controlo a efectuar. 

Veja em Ficheiros mais informações sobre a tabela de Lotes. 

Processamento 

Em termos de gestão da empresa, o controlo de lotes deve ser acompanhado por um conjunto de procedimentos que 

incluem a especificação dos lotes movimentados nas entradas e / ou saídas.  

Inventário inicial de lotes 

A partir do momento que configura um dado artigo para receber determinado controlo de lotes, todos os movimentos 

desse artigo são afectados, mesmo os mais antigos. Tal situação não provoca qualquer erro mas pode obrigar a parar o 

lançamento de um dado documento para efectuar o registo do lote.  

Esta operação é necessária independentemente de o Tipo de controlo do lote ser efectuada apenas à Entrada ou à 

Entrada e Saída. Veja em Ficheiros em Lotes mais informações sobre o tipo de controlo a efectuar sobre os lotes. Veja 

em Stocks ou em Compras mais informações sobre o Inventário inicial de lotes. 
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Se estiver a proceder ao registo do inventário inicial mas se já existirem movimentos nos artigos em causa, anteriores ao 

arranque do controlo dos mesmos, deve indicar ao sistema as quantidades e datas efectivas das saídas. Se no entanto, 

começar pelo registo do inventário inicial de lotes, o próprio sistema irá proceder à actualização automática dos campos 

de datas e de quantidades. Nesta situação basta preencher a quantidade inicial do artigo no armazém em causa. 

Documentos de entrada de lotes 

Nos documentos de entrada (Entrada de produção, Sobras, Guias de entrada de fornecedores ou Facturas de compra), 

deve especificar para cada artigo com controlo de lotes os dados necessários ao registo da entrada do lote em armazém. 

Ao eliminar um lote, ou seja, ao eliminar o movimento de entrada de um dado lote, deve ter o cuidado de anteriormente 

eliminar eventuais movimentos de saída que tenham sido efectuados sobre esse mesmo lote. 

De acordo com o tipo de movimento de stock que estamos a lançar o sistema comporta-se de forma distinta: 

Veja em Ficheiros em Lotes mais informações sobre o Tipo de controlo sobre os lotes. 

 Entrada - Sempre que se trate de um movimento de entrada (Entradas de produção, Sobras, Guias de entrada 

ou Facturas de compra), terá de fornecer os dados necessários para a identificação do lote, 

independentemente do modo de controlo usado: 

 0129.GIF 

 

 Lote - Código do lote. 

 Vosso lote - Indique o código de lote do fabricante (ou fornecedor). 

 Fornecedor - Fornecedor da mercadoria. 

 Validade - Data de validade do lote. 

 Quantidade - Número de unidades do lote que estamos a registar. 

Caso estejamos a dar entrada de mais do que uma unidade deste artigo é possível atribuir essas 

unidades a diferentes lotes, desde que o modo de controlo seja do tipo “Controlo em grupo”. 

 Saída - Sempre que se trate de uma saída de stock de um artigo (Devolução à produção, Devolução de remessa, 

Nota de crédito de fornecedor), o sistema vai testar o modo de controlo que é efectuado para o lote: 

Veja em Ficheiros em Lotes mais informações sobre o Modo de controlo dos lotes. 

 Com modo de controlo FIFO - Se o artigo está sujeito a controlo FIFO (First In First Out), o 

sistema regista a saída no primeiro lote que entrou neste armazém. 

 Com modo de controlo individual - Se o artigo está sujeito a controlo individual de lotes tem que 

indicar de que lote está a ser retirado. 

 Com modo de controlo em grupo - Se o artigo está sujeito a controlo em grupo de lotes tem que 

indicar de que lotes estão a ser retiradas as quantidades. 

0130.GIF 

 

 Lote - Código do lote. 

 Quantidade - Número de unidades do lote que estamos a registar. 

 Sem controlo à saída - Tal como o nome indica este modo de controlo não é activado nas saídas 

de stock de lotes. 
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Entradas de produção 

Sempre que um sector (exemplo: departamento, secção), constata uma necessidade de aprovisionamento interno, 

comunica este facto a um outro sector da empresa, que nesta situação irá funcionar como sector “fornecedor”. 

Os movimentos internos da empresa só serão sujeitos a controlo de lotes se optar por fazer o Tipo de controlo à Entrada 

e Saída. Veja em Ficheiros em Lotes mais informações sobre o Tipo de controlo sobre os lotes. 

Transferências de armazém 

O sistema prevê uma função que permite proceder à transferência de artigos colocados em diferentes armazéns de 

origem, para um único armazém de destino. 

Os movimentos internos da empresa só serão sujeitos a controlo de lotes se optar por fazer o Tipo de controlo à Entrada 

e Saída. Veja em Ficheiros - Lotes mais informações sobre o tipo de controlo a efectuar sobre os lotes. 

Sobras 

Os movimentos de entradas e saídas de stock, quer os resultantes da actividade comercial com entidades externas 

(clientes e fornecedores), quer de registos de aprovisionamento e fornecimento a entidades internas (sectores), podem 

gerar pontualmente necessidades de ajustamentos designados por quebras ou sobras. 

Os movimentos internos da empresa só serão sujeitos a controlo de lotes se optar por fazer o Tipo de controlo à Entrada 

e Saída. Veja em Ficheiros em Lotes mais informações sobre o Tipo de controlo sobre os lotes. 

Guias de entrada 

A guia de entrada é um qualquer documento utilizado habitualmente como comprovativo da remessa da mercadoria por 

parte do fornecedor (exemplo: guia de remessa do fornecedor). 

O sistema prevê a possibilidade de importar os registos documentos (exemplo: orçamentos ou encomendas), para uma 

guia de entrada, sem necessidade de voltar a registar os valores. Nesta situação o sistema avisa-o que deve indicar os 

dados em falta para complementar o controlo de lotes. 

Factura de compra 

O processo administrativo do aprovisionamento (entrada e devolução de mercadoria), termina na opção de compras, 

onde são tratados os documentos de factura de compra ou compra a dinheiro ao fornecedor, assim como as notas de 

débito e de crédito. 

Também aqui o sistema prevê a possibilidade de importar documentos (exemplo: orçamentos, encomendas ou guias de 

entrada), integrando os seus registos na factura de compra. Nesta situação o sistema avisa-o que deve indicar os dados 

em falta para complementar o controlo de lotes. 

Documentos de saída de lotes 

Nos documentos de saída (Saídas de consumos, Quebras, Guias de remessa a clientes ou Facturas de venda), deve 

especificar para cada artigo com controlo de lotes os dados necessários ao registo da entrada do lote em armazém. 

Ao eliminar um lote, ou seja, ao eliminar o movimento de entrada de um dado lote, deve ter o cuidado de anteriormente 

eliminar eventuais movimentos de saída que tenham sido efectuados sobre esse mesmo lote. 

O sistema controla os lotes disponíveis nos movimentos de saída (exemplo: No caso de registo de uma devolução apenas 

vai permitir a devolução de um lote anteriormente vendido ao cliente). 

De acordo com o tipo de movimento de stock que estamos a lançar o sistema comporta-se de forma distinta: 

Veja em Ficheiros em Lotes mais informações sobre o Tipo de controlo sobre os lotes. 
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Saída - Sempre que se trate de uma saída de stock de um artigo (Saídas de consumos, Quebras, Guias de 

remessa a clientes ou Facturas de venda), o sistema vai testar o modo de controlo que é efectuado para o lote: 

Veja em Ficheiros em Lotes mais informações sobre o Modo de controlo dos lotes. 

 Com modo de controlo FIFO - Se o artigo está sujeito a controlo FIFO (First In First Out), o 

sistema regista a saída no primeiro lote que entrou neste armazém. 

 Com modo de controlo individual - Se o artigo está sujeito a controlo individual de lotes tem que 

indicar de que lote está a ser retirado. 

 Com modo de controlo em grupo - Se o artigo está sujeito a controlo em grupo de lotes tem que 

indicar de que lotes estão a ser retiradas as quantidades. 

0130.GIF 

 

 Lote - Código do lote. 

 Quantidade - Número de unidades do lote que estamos a registar. 

 Sem controlo à saída - Tal como o nome indica este modo de controlo não é activado nas saídas 

de stock de lotes. 

 Entrada - Sempre que se trate de um movimento de entrada (Devolução de consumos, Devolução de remessa ou 

Notas de crédito a clientes), terá de fornecer os dados necessários para a identificação do lote, 

independentemente do modo de controlo usado: 

0129.GIF 

 

 Lote - Código do lote. 

 Vosso lote - Indique o código de lote do fabricante (ou fornecedor). 

 Fornecedor - Fornecedor da mercadoria. 

 Validade - Data de validade do lote. 

 Quantidade - Número de unidades do lote que estamos a registar. 

Caso estejamos a dar entrada de mais do que uma unidade deste artigo é possível atribuir essas 

unidades a diferentes lotes, desde que o modo de controlo seja do tipo “Controlo em grupo”. 

Controlo da validade do lote 

Segundo o tipo de controlo de datas de validade dos lotes que vai ser efectuado o sistema comporta-se de modo distinto: 

 Controla a validade e inibe movimentos - O sistema controla se a data de validade do lote já foi ultrapassada 

e inibe a movimentação sobre este lote. 

 Controla a validade e emite aviso - O sistema controla se a data de validade do lote já foi ultrapassada e 

alerta-o para o facto permitindo no entanto a sua movimentação. 

Veja em Ficheiros em Lotes mais informações sobre o Controlo da validade sobre os lotes. 

Saídas de consumo 

As saídas para sectores (exemplo: secções, departamentos) representam as necessidades de fornecimento, de um dado 

sector de destino que assim funciona como “cliente”. 
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Os movimentos internos da empresa só serão sujeitos a controlo de lotes se optar por fazer o Tipo de controlo à Entrada 

e Saída. Veja em Ficheiros - Lotes mais informações sobre o tipo de controlo a efectuar sobre os lotes. 

Quebras 

Os movimentos de entradas e saídas de stock, quer os resultantes da actividade comercial com entidades externas 

(clientes e fornecedores), quer de registos de aprovisionamento e fornecimento a entidades internas (sectores), podem 

gerar pontualmente necessidades de ajustamentos designados por quebras ou sobras. 

Os movimentos internos da empresa só serão sujeitos a controlo de lotes se optar por fazer o Tipo de controlo à Entrada 

e Saída. Veja em Lotes mais informações sobre o tipo de controlo a efectuar sobre os lotes. 

Guias de remessa 

A remessa é o documento usado habitualmente como comprovativo da entrega da mercadoria cumprindo também a 

formalidade legal do acompanhamento da mercadoria até ao cliente (exemplo: guia de remessa a cliente). 

O sistema prevê a possibilidade de importar os registos documentos (exemplo: orçamentos ou encomendas), para uma 

guia de remessa, sem necessidade de voltar a registar os valores. Nesta situação o sistema avisa-o que deve indicar os 

dados em falta para complementar o controlo. 

Facturas de venda 

O processo administrativo de fornecimento (saídas e devolução de mercadoria), termina na opção de facturação, onde 

são tratados os documentos de factura de venda ou venda a dinheiro, assim como as notas de débito e de crédito. 

Também aqui o sistema prevê a possibilidade de importar documentos (exemplo: orçamentos, encomendas ou guias de 

remessa), integrando os seus registos na factura de venda. Nesta situação o sistema avisa-o que deve indicar os dados 

em falta para complementar o controlo de lotes. 

Resumo das operações sobre os lotes 

 

Documento Tipificação 

de stock 

Quantidade 

inicial 

Quantidade 

saídas 

Lote 

Inventário inicial Entrada Aumenta Não altera Exige lote 

Entrada de 

produção 

Entrada Aumenta Não altera Exige lote 

Saída Diminui Não altera Exige lote existente 

Saída de consumo Entrada Não altera Aumenta Exige lote 

Saída Não altera Diminui Exige lote existente 

Transferência de 

armazém 

Entrada Aumenta Não altera Cria se não existe 

Saída Diminui Aumenta Exige lote existente 

Sobras Entrada Aumenta Não altera Exige lote 

Quebras Saída Não altera Aumenta Exige lote existente 

Guias de entrada 

ou Compras 

Entrada Aumenta  Não altera Exige lote 

Saída Diminui Não altera Exige lote existente 

Guias de remessa 

ou Vendas 

Entrada Não altera Aumenta Exige lote 

Saída Não altera Diminui Exige lote existente 
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Mapas 

 Controlo de lotes - Listagem dos artigos sujeitos a controlo de lotes e quais os atributos do controlo a efectuar. 

 Lotes por artigo - Listagem de todos os artigos com lotes associados. 

 Existência por lote - Saldo (existência actual) de um determinado lote. 

 Extracto de lotes - Mapa com todos os movimentos, em ordem cronológica, relacionados com um dado lote.  

 Compras por lote / fornecedor - Listagem de todos os fornecedores de um determinado lote. A utilidade deste 

mapa prende-se com a necessidade de identificar a proveniência de um lote. 

 Compras por fornecedor / lote - Todos os lotes oriundos de um dado fornecedor. 

 Vendas por lote / cliente - A utilidade deste mapa prende-se com a necessidade de identificar os clientes que 

compraram de um determinado lote. 

 Vendas por cliente / lote - Todos os lotes na posse de um dado cliente. 

 Estado de lotes - Estado dos lotes em termos de disponibilidade. 

 Lotes expirados - Listagem de lotes cuja data de validade já expirou, resultando numa consulta dos lotes fora 

do prazo de validade para uma determinada data. 

 Lotes não expirados - Listagem de lotes cuja data de validade ainda não expirou, resultando numa consulta dos 

lotes que se encontram dentro do prazo de validade para uma determinada data. 

Veja em Stocks, em Compras e em Vendas mais informações sobre os mapas de Lotes. 
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NextEDI (Electronic Data Interchange) 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

O NextEDI tem como objectivo a importação de encomendas e a exportação de facturas, notas de débito e vendas a 

dinheiro de e para um ficheiro texto com formato previamente definido, recorrendo a um tradutor E.D.I., para proceder 

à transferência electrónica dos documentos comerciais entre diferentes empresas. 

O E.D.I. facilita o intercâmbio de informação entre dois parceiros comerciais, já que os documentos podem ser enviados 

directamente de modo rápido, fiável e seguro. Como transporte de dados, não apresenta qualquer desvantagens face aos 

documentos de papel e traz benefícios e economias substanciais às empresas que o põem em prática. 

 

Implementação / Configuração do módulo 

Sistema 

Existem algumas configurações próprias a este módulo que irão influenciar o tratamento das mensagens E.D.I. 

Veja no manual relativo aos Módulos comuns mais informações sobre a alteração das Configurações de arranque. 

 

Cliente 

 

Empresa 

 

Tradutor E.D.I. 

Importação E.D.I. de notas de 

encomenda 

Exportação E.D.I. de documentos de 

venda (exemplo: Facturas, notas de 

crédito e vendas a dinheiro) 
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Tabelas 

 Clientes - Para todos os clientes com os quais vamos comunicar via E.D.I. é necessário preencher o campo 

Código E.D.I. da sua ficha. 

Veja em Ficheiros mais informações sobre os Clientes. 

Processamento 

Importação E.D.I. 

Esta opção vai permitir a importação de um ficheiro de texto proveniente do nosso cliente com as encomendas a registar 

automaticamente no sistema. 

Veja em Vendas mais informações sobre a Importação E.D.I. 

Exportação E.D.I. 

A exportação E.D.I. vai criar um ficheiro de texto a ser enviado ao cliente com os documentos de venda que respeitam os 

critérios escolhidos. 

Veja em Vendas mais informações sobre a Exportação E.D.I. 

Tradutores de E.D.I. 

A ligação da gestão comercial aos tradutores de E.D.I. é feita através deste módulo e para o efeito foram definidos 

formatos que permitem a ligação aos Tradutores de E.D.I.. 

INFLUE 

Os formatos dos ficheiros de ligação ao tradutor de E.D.I. - INFLUE foram criados para funcionar nas melhores condições 

pelo que não deve em circunstância alguma modificar a sua estrutura, pois não é possível tratar ficheiros que contenham 

registos de natureza diferente. 

Formato dos ficheiros de exportação e importação 

Os registos são gravados com comprimento fixo e sem qualquer tipo de separador de campos. 

Legenda: 

I - Início do campo 

C - Comprimento do campo 

Ficheiro de importação (de encomendas) 

Cabeçalho 

 

Campo I C Observações 

Tipo de registo 1 1 C 
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Campo I C Observações 

Número da 

encomenda 

2 15  

Tipo de documento 17 3 Original = 9, Duplicado = 7 

Tipo de encomenda 20 3 Normal = 220  

Data da encomenda 23 8 AAAAMMDD 

Hora da encomenda 31 4 HHMM 

Data de entrega 35 8 AAAAMMDD 

Hora de entrega  43 4 HHMM 

Código da empresa 47 20 Código EAN da empresa 

Se este campo não estiver preenchido, a 

encomenda gerada será gravada com o código 

EAN da empresa definido nas Configurações de 

arranque. 

Código do cliente 67 20 Código EAN do cliente 

Se não existe o Código E.D.I. preenchido na 

ficha do Cliente grava a encomenda com o 

código de cliente correspondente. 

Local de entrega 87 20 Código EAN do local de entrega 

Observações 1 107 70 Campo de texto com observações 

Observações 2 177 70 Campo de texto com observações 

Observações 3 247 70 Campo de texto com observações 

 

Detalhe 

 

Campo I C Observações 

Tipo de registo 1 1 D 

Número da linha 2 6   

Artigo 8 20 Código EAN do artigo (código de barras) 

Se este campo não estiver preenchido na ficha 

do Artigo é usado o número interno do artigo. 

Código da empresa 28 20 Código EAN da empresa 

Se este campo não estiver preenchido, a 

encomenda gerada será gravada com o código 

EAN da empresa definido nas Configurações de 

arranque. 

Código do cliente 48 20 Código EAN do cliente 

Se não existe o Código E.D.I. preenchido na 

ficha do Cliente grava a encomenda com o 

código de cliente correspondente. 

Descrição 68 35 Descrição da linha de movimento 

Quantidade 

encomendada 
103 10  

Quantidade em bónus 113 10  

Data de entrega 123 8 AAAAMMDD 

Hora de entrega 131 4 HHMM 

Preço unitário líquido 135 15 Preço unitário sem desconto 

Preço unitário 

ilíquido 

150 15 Preço unitário com desconto 
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Campo I C Observações 

Preço / Unidade 165 15 Para produtos de peso variável 

Unidade 180 3 KGM = quilograma 

Embalagens 183 10 Número de embalagens 

Bónus 193 10  

Tipo de embalagem  203 10 BX = Caixa 

Taxa de IVA 213 5  

Total de IVA 218 15  

Total de IEC 233 15 Para produtos alcoólicos 

Níveis 248 10  

Lastro 258 10  

 

Ficheiro de exportação (de documentos de venda) 

Cabeçalho 

 

Campo I C Observações 

Tipo de registo 1 1 C  

Número do 

documento 

2 15  

Data do documento 17 8  

Tipo de documento 25 3 Factura = 380, Nota de crédito = 381 

Tipo de documento 28 3 Nota de encomenda = ON, Factura = IV, Guia de 

Remessa = DQ, Nota de débito = DL 

Número do documento 31 15  

Código da empresa  46 20 Código EAN da empresa 

Corresponde ao código definido nas 

Configurações de arranque. 

Código do cliente 66 20 Código EAN do cliente 

Se não existe o Código E.D.I. preenchido na 

ficha do Cliente grava a encomenda com o 

código de cliente correspondente. 

Código do facturado 86 20  

Código do recebedor 106 20  

Código do destinatário 126 20  

Valor do documento 146 15 Valor do documento com imposto incluído 

Valor das linhas 161 15 (Valor das linhas de detalhe) 

Valor da mercadoria 176 15 Valor de incidência do IVA 

Valor do imposto 191 15 Valor do imposto = Valor do IVA + Valor do IEC 

Custo da embalagem 206 15  

Moeda 221 3 EUR = Euro 

Número de dias de 

vencimento 

224 3  

Data de vencimento 227 8  

Número de dias 

Desconto financeiro 1 
235 3  
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Campo I C Observações 

Data de vencimento 

Desconto 1 
238 8  

% Desconto 1 246 5  

Valor do desconto 1 251 15  

Número de dias  

Desconto financeiro 2 
266 3  

Data de vencimento 

Desconto 2 
269 8  

% Desconto 2 277 5  

Valor do desconto 2 282 15  

Texto livre 1 297 70  

Texto livre 2 367 70  

Texto livre 3 437 70  

 

Detalhe 

 

Campo I C Observações 

Tipo de registo 1 1 D  

Número da linha 2 6  

Artigo 8 20 Código EAN do artigo (código de barras) 

Artigo fornecedor 28 20  

Descrição do artigo 

para o cliente 

48 20  

Descrição do artigo 68 35  

Quantidade 103 10  

Bónus 113 10  

Preço unitário líquido 123 15 Preço unitário sem desconto 

Preço unitário 

ilíquido 

138 15 Preço unitário com desconto 

Preço / Unidade 153 15 Para produtos de peso variável 

Unidade 168 3 KGM = Quilograma 

Valor da linha 171 15 Valor da linha = Quantidade * Preço líquido 

unitário 

Guia de Remessa 186 15   

Embalagens 201 10 Número de embalagens 

Tipo de embalagem 211 10  

Taxa de IVA 221 5  

Total de IVA 226 15  

Tipo de imposto 241 3  

Total de IEC 244 15 Para produtos alcoólicos 

 

Taxas 

 

Campo I C Observações 

Tipo de registo 1 1  R  
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Campo I C Observações 

Tipo de imposto 3 3 VAT = IVA, ACT = IEC 

Taxa de IVA 5 5  

Total do IVA (da taxa) 10 15  

 

TSVA 

Os formatos dos ficheiros de ligação ao tradutor de E.D.I. - TSVA foram criados para funcionar nas melhores condições 

pelo que não deve em circunstância alguma modificar a sua estrutura, pois não é possível tratar ficheiros que contenham 

registos de natureza diferente. 

Formato dos ficheiros de exportação e importação 

1 Os registos são de comprimento fixo e sem qualquer tipo de separador de campos; 

2 As linhas terminam com CR / LF e não há qualquer tipo de caracter de fim de ficheiro; 

3 Os campos numéricos são alinhados à direita e os campos de texto à esquerda; 

4 Se a informação de um determinado campo não ocupar o tamanho máximo, o restante é preenchido com espaços no caso de ser 

alfanumérico e zeros se for numérico; 

5 Os campos numéricos utilizam como separador decimal o caracter “. ” (ponto) que ocupa uma posição. Não apresentam 

qualquer tipo de separador de milhares e o número de casas decimais é 3 (pode ser variável).  

 

Cabeçalho 1 Linha Única 

Detalhes N Linhas Repetitivas 

Taxas N Linhas Repetitivas (mínimo de 1 linha) 

 

Legenda: 

T - Tipo de campo 

I - Início do campo 

C - Comprimento do campo 

Ficheiro de importação (de encomendas) 

Cabeçalho 

 

Campo T I C Observações 

Tipo de registo C 1 1 C  

Número da 

encomenda 

C 2 12  

Data da encomenda D 14 8 AAAAMMDD 

Hora da encomenda C 22 4 HHMM 

Data de entrega D 26 8 AAAAMMDD 

Hora de entrega C 34 4 HHMM 

Código do cliente C 38 35 Código EAN do cliente 

Se não existe o Código E.D.I. 

preenchido na ficha do Cliente grava a 

encomenda com o código de cliente. 
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Campo T I C Observações 

Código da empresa C  73 35 Código EAN da empresa 

Se este campo não estiver preenchido, 

a encomenda gerada será gravada com 

o código EAN da empresa definido nas 

Configurações de arranque. 

Local de entrega C 108 35 Código EAN do local de entrega 

Moeda C 143 3 Moeda (PTE / EUR) 

Observações 1 C 146 70 Campo de texto com observações 

Observações 2 C 216 70 Campo de texto com observações 

Observações 3 C 286 70 Campo de texto com observações 

Tipo de documento C 356 1 Normal = N , Urgente = U 

Número de linhas N 357 6 Número total de linhas de detalhe 

(artigos) 

Terminador  363  CR / LF 

 

Detalhe 

 

Campo T I C Observações 

Tipo de registo C 1 1 D 

Número da 

encomenda 

C 2 12  

Número da linha N 14 6  

Artigo C 20 35 Código EAN do artigo (código de barras) 

Se este campo não estiver preenchido 

na ficha do Artigo é usado o número 

interno do artigo. 

Descrição C 55 35 Descrição da linha de movimento 

Quantidade 

encomendada 

N 90 15  

Embalagens N 105 15 Número de embalagens 

Tipo de Embalagem C 120 2 BX - Caixa, KG - peso 

Preço unitário líquido N 122 15 Preço unitário sem desconto 

Preço unitário 

ilíquido 

N 137 15 Preço unitário com desconto 

Taxa de IVA N 152 5  

Bónus N 157 15  

Embalagens de bónus N 172 15  

Terminador  187  CR / LF 

 

Ficheiro de exportação (de documentos de venda) 

Cabeçalho 

 

Campo T I C Observações 

Tipo de registo AN 1 1 C  
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Campo T I C Observações 

Número do 

documento 

AN 2 35  

Número da 

encomenda 

AN 37 12  Número de encomenda E.D.I. associada 

Data do documento AN 49 8 AAAAMMDD 

Código do cliente AN 57 35 Código EAN do cliente 

Se não existe o Código E.D.I. 

preenchido na ficha do Cliente grava a 

encomenda com o código de cliente 

correspondente. 

Código da empresa AN 92 35 Código EAN da empresa 

Corresponde ao código definido nas 

Configurações de arranque. 

Código do facturado AN 127 35  

Código do recebedor AN 162 35  

% Desconto N 197 5 Percentagem do desconto do 

documento 

Data de vencimento AN 202 8  

Moeda AN 210 3  

Valor das linhas N 213 15 (Valor das linhas de detalhe) 

Valor da mercadoria N 228 15 Valor de incidência do IVA 

Valor do imposto N 243 15  

Valor do desconto N 258 15  

Valor do documento N 273 15 Valor do documento com IVA incluído 

Terminador  288  CR e LF 

 

Detalhe 

 

Campo T I C Observações 

Tipo de registo AN 1 1 D  

Número da linha N 2 6  

Artigo AN 8 35 Código EAN do artigo (código de barras) 

Descrição do artigo AN 43 35  

Unidade de medida AN 78 3  

Quantidade N 81 15  

Preço unitário líquido N 96 15 Preço unitário sem desconto 

Preço unitário 

ilíquido 

N 111 15 Preço unitário com desconto 

Taxa de IVA N 126 5  

Total do IVA N 131 15  

Valor da linha N 146 15 Valor da linha = Quantidade * Preço 

líquido unitário 

Terminador  161  CR e LF 
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Taxas 

 

Campo T I C Observações 

Tipo de registo AN 1 1 T 

Taxa de IVA N 2 5  

Total do IVA (da taxa) N 7 15  

Terminador  22  CR e LF 
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Intrastat 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

O sistema Intrastat é um método de recolha de informação estatística, sobre as transacções de bens entre Estados 

membros da União Europeia. A entrega mensal da declaração Intrastat, é obrigatória para empresas cujo volume mensal 

de chegadas atinja os 12, 000 contos (59.855, 75 Euros) ou com expedições superiores a 17, 000 contos (84.795, 64 

Euros). 

Todos os dados que lhe são pedidos neste módulo são desconhecidos pelo sistema, ou então trata-se de informação que 

não é possível relacionar com os dados da empresa.  

O objectivo do Intrastat é a compilação para fins estatísticos de todas as transacções entre os países da comunidade 

(expedição e chegada), desde que essas transacções pressuponham um movimento físico de mercadoria. 

O formato do ficheiro criado pelo sistema, a formatação dos dados e os elementos das tabelas relacionadas são da 

responsabilidade do I.N.E., pelo que reflecte todas as especificações ditadas por este organismo. 

Apesar das validações e controlo que o sistema tem sobre a informação introduzida, não nos é possível controlar todas as 

situações, logo torna-se necessário e aconselhável a consulta das normas que o I.N.E. estabelece para o preenchimento 

desta informação. 

Implementação / Configuração do módulo  

Sistema 

O sistema permite a configuração da directoria onde vão ser gravados os ficheiros associados ao Intrastat nomeadamente 

os ficheiros *.CHE e *.EXP. 

Veja no manual relativo aos Módulos comuns mais informações sobre a alteração das Configurações de arranque. 

Processamento 

Todo o processamento relativo a este módulo é efectuado num único ecrã. 

Veja no manual de Módulos comuns mais informações sobre o Intrastat. 
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Filiais e máquinas 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

O objectivo principal desta opção é o de possibilitar a exportação e / ou importação de dados do sistema para o exterior 

ou do exterior para o sistema. 

Genericamente o sistema vai utilizar ficheiros (em formatos pré definidos) para comunicar com sistemas externos sejam 

eles filiais, máquinas de auto venda ou ainda outras aplicações de gestão. A importação / exportação da informação das 

tabelas da aplicação e dos documentos pode ser feita em separado ou conjuntamente seguindo um conjunto de regras 

que irão ser explicadas ao longo deste manual.  

O sistema controla e evita possíveis erros que gerem inconsistências de dados. Por este motivo, é feito o controlo da 

importação dos dados, (por exemplo: Só importa um documento se este tiver toda a informação correctamente 

preenchida), caso contrário os dados são ignorados e a sua identificação é apresentada em diagnóstico. 

Tal como em qualquer operação mais complexa a efectuar no sistema, devem ser efectuadas cópias de segurança de 

modo a precaver qualquer tipo de situações anómalas que possam ocorrer durante a execução do processo. 

Outro aspecto importante é a percepção do tempo que pode levar a executar as operações pretendidas. Isto deve ser 

levado em consideração na escolha do momento em que se vai efectuar esta operação, já que são situações geralmente 

longas e que não permitem que mais nenhum utilizador esteja a trabalhar na mesma empresa. 

Recomendações, exemplos e situações a evitar 

Embora esta opção em caso de erro não corrompa os dados é necessário ter em atenção alguns aspectos para uma 

correcta utilização. 

Antes de tudo, é necessário ter em conta que se considera diferente exportar tabelas e exportar documentos, isto é, 

pode-se exportar a informação referente aos documentos existentes no sistema de duas formas distintas.  

Existem então, duas tabelas especiais que permitem a definição que documentos queremos exportar ou importar 

(Documentos Comerciais e Documentos Financeiros) e podem ainda ser identificadas pelo prefixo “%” no nome utilizado 

para os ficheiros texto. Sempre que se exporta uma destas tabelas estamos na realidade a exportar não umas mas sim 

várias tabelas que guardam a informação do documento. 

Existem limitações à importação de documentos que representam cheques pré datados ou letras que ainda não estejam 

liquidadas, pois apenas gera os pendentes para esses documentos. 

Exemplo: Necessidade de passar a informação do posto central para um posto remoto. Devemos exportar todas as 

tabelas sendo apenas necessário no posto remoto fazer a importação das tabelas para que este possa trabalhar com a 

informação disponibilizada pelo posto central. 

Exemplo: Passagem de informação de um posto central para um posto remoto que já contém informação, a solução 

anterior não se pode aplicar pois iria gerar inconsistências na base de dados do posto destino. Neste caso a informação 

terá que ser exportada de modo a que o sistema saiba se a informação pode ser importada simplesmente ou se é 

necessário fazer operações sobre a informação importada, ou seja, tem que ser possível identificar os documentos de 

modo a que possam ser processados de forma a que fique no sistema como se tivesse sido introduzido na própria 

máquina em que está a ser importado. 
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Algumas situações de erro podem ser evitadas pela correcta definição dos modos de importação das tabelas, podendo 

existir inconsistências geradas por má escolha da informação exportada ou importada. Vamos então citar alguns desses 

casos: 

Exportei os documentos como tabela e importei os mesmos para outro posto (o modo usado foi de substituição). 

Resultado: Só são importados os documentos já existentes no posto destino mas, se estes tiverem sido sujeitos a 

alterações estas são perdidas. 

Exportei os documentos como tabela e importei os mesmos para outro posto (o modo usado foi de acréscimo). 

Resultado: Só são importados os documentos que não existiam mas temos inconsistências pois não foram feitas a 

actualizações necessárias nas tabelas associadas aos documentos importados para o sistema. 

Implementação / Configuração do módulo 

Sistema 

O sistema permite a configuração da directoria onde vão ser gravados os ficheiros associados às filiais e máquinas (perfis 

e ficheiros de texto). 

Veja no manual relativo aos Módulos comuns mais informações sobre a alteração das Configurações de arranque. 

Máquinas de auto venda 

A ligação da gestão comercial às máquinas de auto venda da INFOS e da DATACOMP é feita através da opção de filiais e 

máquinas. Para o efeito foram definidos um conjunto de perfis que permitem a importação e exportação de ficheiros de 

texto de e para as máquinas. 

Ao efectuar a instalação da aplicação é questionado sobre qual dos sistemas vai utilizar. Veja no manual de Módulos 

comuns mais informações sobre a Instalação da aplicação. 

INFOS 

A ligação às máquinas de auto venda da INFOS é feita através do módulo de filiais e máquinas e para o efeito foram 

criados perfis que permitem a importação e exportação de ficheiros de texto compatíveis com as máquinas. 

Os perfis de ligação às máquinas de auto venda da INFOS foram criados para funcionar nas melhores condições pelo que 

não deve em circunstância alguma modificar a sua estrutura, pois não é possível tratar ficheiros que contenham registos 

de natureza diferente. 

Configuração 

Em termos de configuração do sistema para trabalhar com as máquinas de auto venda da INFOS bastará na Instalação da 

aplicação seleccionar o tipo de perfis adequados e indicar qual a sua localização nas Configurações de arranque. 

Veja no manual de Módulos comuns mais informações sobre a Instalação da linha Next e no manual relativo aos 

Módulos comuns mais informações sobre como alterar as Configurações de arranque. 

Tabelas exportadas e importadas 

Exportação 

Artigos novos (fichas de artigo, preços, grelhas de descontos) 

Clientes novos (fichas dos clientes, regimes de IVA e pendentes) 
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Rotas por terminal 

Importação 

Clientes novos 

Documentos comerciais 

Documentos financeiros 

Perfis 

Os perfis para as máquinas de auto venda da INFOS representam a informação mínima necessária ao bom funcionamento 

do sistema. 

 VEND000.IPE - Perfil para exportação da informação do sistema para as máquinas de auto venda. Contém as 

tabelas base (artigos, regimes de IVA, grelhas de descontos, regras de vencimento) que as máquinas 

necessitam. 

Os ficheiros TXT criados pelo sistema têm as seguintes designações ARTIGOS, EXCEPDES, PRECOS, RGIVA, 

REGRVCT e são gravados na mesma directoria onde se encontram os perfis. 

 VEND001.IPE a VEND007.IPE - Perfil para exportação da informação do sistema para as máquinas de auto 

venda. Contém as tabelas próprias a cada uma das máquinas (clientes, pendentes e rotas por terminal). 

Os ficheiros TXT criados pelo sistema têm as seguintes designações CLIEN001 a CLIEN007, PENDE001 a 

PENDE007, ROTAS001 a ROTAS007 e são gravados na mesma directoria onde se encontram os perfis. 

 VEND999.IPE - Perfil de importação dos dados das máquinas de auto venda para o sistema. Este perfil importa 

documentos comerciais e financeiros e clientes dado que há a possibilidade de criar novos clientes nas 

máquinas. 

Os ficheiros TXT criados pelas máquinas têm as seguintes designações CLIENTES, %DOCGCCAB, %DOCGCLIN, 

%DOCCCCAB, %DOCCCLIN, %VLMEDIDA e %TERCVDI e estão localizados na mesma directoria onde se encontram 

os perfis. 

DATACOMP 

A ligação às máquinas de auto venda da DATACOMP é feita através do módulo de filiais e máquinas e para o efeito foram 

criados perfis que permitem a importação e exportação de ficheiros de texto compatíveis com as máquinas. 

Os perfis de ligação às máquinas de auto venda da DATACOMP foram criados para funcionar nas melhores condições pelo 

que não deve em circunstância alguma modificar a sua estrutura, pois não é possível tratar ficheiros que contenham 

registos de natureza diferente. 

Configuração 

Em termos de configuração do sistema para trabalhar com as máquinas de auto venda da DATACOMP bastará na 

Instalação da aplicação seleccionar o tipo de perfis adequados e indicar qual a sua localização nas Configurações de 

arranque. 

Veja no manual de Módulos comuns mais informações sobre a Instalação da linha Next e no manual relativo aos 

Módulos comuns mais informações sobre como alterar as Configurações de arranque. 

Tabelas exportadas e importadas 

Exportação 

Artigos novos (fichas de artigo, preços, grelhas de descontos) 

Clientes novos (fichas dos clientes, regimes de IVA e pendentes) 
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Importação 

Clientes novos 

Documentos comerciais 

Documentos financeiros 

Perfis 

Os perfis para as máquinas de auto venda da DATACOMP representam a informação mínima necessária ao bom 

funcionamento do sistema. 

 VEND000.IPE - Perfil para exportação da informação do sistema para as máquinas de auto venda. Contém as 

tabelas base (artigos, regimes de IVA, regras de vencimento) que as máquinas necessitam. 

Os ficheiros TXT criados pelo sistema têm as seguintes designações ARTIGOS, PRECOS, RGIVA, REGRVCT e são 

gravados na mesma directoria onde se encontram os perfis. 

 VEND001.IPE a VEND007.IPE - Perfil para exportação da informação do sistema para as máquinas de auto 

venda. Contém as tabelas próprias a cada uma das máquinas (clientes e pendentes). 

Os ficheiros TXT criados pelo sistema têm as seguintes designações CLIEN001 a CLIEN007, PENDE001 a 

PENDE007 e são gravados na mesma directoria onde se encontram os perfis. 

 VEND999.IPE - Perfil de importação dos dados das máquinas de auto venda para o sistema. Este perfil importa 

documentos comerciais e financeiros e clientes dado que há a possibilidade de criar novos clientes nas 

máquinas. 

Os ficheiros TXT criados pelas máquinas têm as seguintes designações CLIENTES, %DOCGCCAB, %DOCGCLIN, 

%DOCCCCAB, %DOCCCLIN, %VLMEDIDA e %TERCVDI e estão localizados na mesma directoria onde se encontram 

os perfis. 

Operação 

Todo o processamento relativo a este módulo é efectuado num único ecrã. 

Veja no manual de Módulos comuns mais informações sobre as Filiais e máquinas. 
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Small Business Customer Manager 

Este módulo constitui uma licença adicional ao módulo de Vendas, pelo que necessita de licenciamento separado. Veja 

no manual de Módulos comuns na opção Responsável de sistema mais informações sobre como Licenciar os módulos 

adicionais. 

Acompanhando a rápida evolução tecnológica a que se assiste na actualidade, desenvolvemos um interface entre a 

aplicação Gestão comercial Next e o Microsoft Office 2000 da Microsoft© disponibilizando, desta forma, uma poderosa 

ferramenta de trabalho para o gestor da empresa. 

Este gestor de clientes para PME’s encontra-se integrado nas versões do Office 2000 Premium, Profissional e Pequenas e 

Médias Empresas (todas as versões excepto a Standard) e designa-se Small Business Customer Manager. 

Esta ferramenta da Microsoft em conjugação com a Gestão comercial Next permite-lhe de uma forma perfeitamente 

transparente:  

 melhorar a comunicação com os clientes;  

 organizar as tarefas diárias;  

 tomar melhores decisões de negócio 

Entre outras características, o gestor de clientes para PME combina os contactos do Microsoft Outlook com a informação 

financeira da sua aplicação Gestão comercial Next, de forma a permitir acompanhar mais de perto os seus clientes e 

maximizar as receitas. 

Confie na ajuda passo-a-passo do Assistente de Bases de Dados existente no gestor de clientes para PME. Este vai ajudá-

lo a reunir os dados financeiros juntamente com os contactos dos clientes disponível no Microsoft Outlook®, facilitando o 

acompanhamento dos perfis dos clientes e aumentando os lucros. 

Analise a sua informação de negócio rápida e facilmente utilizando as vistas do gestor de clientes para PME (Small 

Business Customer Manager). Estas vistas disponibilizam de forma rápida informação crítica para o seu negócio. Por 

exemplo: "clientes por volume de vendas" ou "rentabilidade por vendedor." 

Pode ainda aplicar filtros às vistas do gestor de clientes para PME para visualizar informação ainda mais detalhada. Esta 

capacidade pode ainda ser expandida através do Microsoft Office 2000 Small Business Customer Manager Toolkit, que 

permite desenvolver novos filtros (entre outras capacidades). 

Use os modelos pré-definidos do gestor de clientes para PME para enviar documentos Office, tais como folhetos ou 

facturas - imediatamente. Assim, é mais fácil transformar a informação que envia aos seus clientes em acções que 

melhoram e rentabilizam as relações. 

Adicionalmente, pode guardar um registo completo das suas interacções com cada cliente - desde chamadas telefónicas 

recebidas às cartas enviadas - utilizando o Activity Tracker do gestor de clientes para PME. O Activity Tracker ajuda-o a 

assegurar que, independentemente de quem dentro da sua organização contacta um determinado cliente, mantém uma 

informação completa do historial relativo a esse cliente. 

O gestor de clientes para PME funciona na perfeição com o Microsoft Publisher 2000, uma aplicação Office 2000 que 

disponibiliza assistentes e modelos para a produção de páginas Web informativas, brochuras, boletins informativos, 

folhetos, cartões de apresentação, entre muitas outras coisas. E com os Publisher Design Sets, é fácil manter uma 

imagem consistente - impressa ou online. 

Utilize o Custmer Manager Toolkit para adaptar as ferramentas de análise do gestor de clientes para PME indo de 

encontro às suas necessidades específicas. O Toolkit ajuda-o a personalizar os modelos, vistas e filtros integrados, e 

ainda a criar novos. 
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A DLL desenvolvida pela Sage Infologia e que permite o interface entre a Gestão Comercial NEXT e o Small Business 

Customer Manager do Microsoft Office 2000 © é disponibilizada apenas na versão portuguesa deste produto. 

Assim, se é utilizador de outra versão que não a portuguesa do Office 2000 © e é utilizador da Gestão comercial Next 

proceda desde já ao download da DLL de www.sageinfologia.pt/ /produtos/next/sbcm/ptnext15.zip necessária ao 

interface entre estas duas aplicações. 


