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SageDOC - Configurador de documentos

O SageDOC é um utilitário especializado na configuração de documentos, destinado a 
permitir aos utilizadores NEXT Plus, a criação e alteração de modelos de configuração 
de impressão referentes a qualquer tipo de documento.

Com esta ferramenta, pretendemos pôr ao seu dispor os meios necessários para 
uma autonomia na criação e adaptação de formulários de uso interno ou externo à 
empresa.

Entrada na aplicação

A aplicação executa-se dentro do sistema operativo Microsoft Windows ® através do 
ícone que foi criado, durante o processo de instalação, no menu de "Programas".

A imagem que surge no ecrã apresenta a lista de documentos previamente 
configurados e que lhe são fornecidos com a aplicação:

Ä Estes documentos encontram-se gravados no ficheiro que contém as configurações 
dos documentos e consultas (<Aplicação>.ANL).
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Carregamento das configurações

Ä Em termos genéricos a criação de uma nova configuração ou a alteração de uma 
já existente, segue os mesmos pressupostos pelo que iremos apenas distingui-las em 
termos de carregamentos e gravação.

Criação de uma nova configuração
Para fazer uma nova configuração use  sendo disponibilizado um ecrã para 
definição de um configuração totalmente "limpa".

Alteração de uma consulta existente
Para alterar uma configuração já existente seleccione a configuração em causa e use 

 .

Em ambas as situações o sistema evolui para uma janela onde serão efectuadas todas 
as alterações:

 
Consultas 
 
Nova

Tal como o uso da opção Nova na entrada principal da aplicação, esta opção tem como 
objectivo a criação de uma configuração totalmente nova.

Abrir

Tal como o uso da opção Confirmar na entrada principal da aplicação, esta opção tem 
como objectivo editar uma configuração existente.
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Ä As configurações dos documentos encontram-se gravadas em ficheiros do tipo 
<Aplicação>.ANL. O ecrã que lhe será apresentado de seguida é o mesmo da entrada 
da aplicação e nele pode seleccionar a configuração a editar.

Gravar

Uma configuração ao ser gravada pode ficar residente no ficheiro ANL que lhe foi 
fornecido com a aplicação, ou em alternativa em qualquer outro ficheiro desde que 
não ultrapasse o limite de comprimento do nome em 8 caracteres e com a extensão 
ANL.

Ä Antes de gravar uma configuração, certifique-se que foram introduzidos os 
parâmetros de Definição. Quando efectua alterações a configurações, ou novas 
configurações deve usar sempre um novo ficheiro ANL para gravação, uma vez que 
o ficheiro base fornecido com a aplicação é substituído sempre que se procede a uma 
actualização do programa.

Anular

Para anular uma configuração existente proceda da seguinte forma:

  q Seleccione o ficheiro ANL que contém a configuração a anular;

  q Seleccione o nome da configuração a anular;

  q Confirme a anulação com Confirmar.

Definição

Nesta opção procede-se à definição das características base da configuração carregada:

Características de impressão.
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Ficheiro base
Ficheiro (tabela da aplicação) que servirá de base à configuração dos Pedidos.

Ä A escolha do Ficheiro base não é relevante para a configuração de documentos

No exemplo foi escolhido o ficheiro Documentos GC Cab (cabeçalho dos documentos 
comerciais da Gestão comercial).

Pedidos
Esta opção não se aplica na configuração de documentos de impressão. È utilizada nas 
consultas para ecrã e na emissão de mapas.

Grupo
Nome para a indicação do grupo de configurações a que esta configuração pertence.

As configurações disponibilizadas estão agrupadas em diferentes grupos (exemplo: 
Documentos comerciais, documentos de contas correntes, etc.), mas caso pretenda pode 
dividir as configurações em grupos personalizados (exemplo: Clientes e Fornecedores).

Título / subtítulo
Ainda com a intenção de personalizar a configuração efectuada, deve indicar um título 
e um sub título para a mesma. A intenção destes campos é possibilitar a divisão lógica 
das configurações dentro do grupo a que pertencem.

Ä Os títulos e sub títulos serão disponibilizados no ecrã de impressão de documentos 
de modo a auxiliar a escolha da configuração pretendida, pelo que deve escolher 
nomes que distingam completamente a configuração do documento.

Referência
Nome pelo qual a configuração será conhecida e referenciada no sistema.

Ä Na lista de configurações disponibilizadas, a configuração será apresentada com 
a seguinte nomenclatura: Título * Sub título * Referência (exemplo: Funcionários * 
Documentos * RECIBO).

Observações
Observações de preenchimento livre sobre a corrente configuração (exemplo: 
Configuração para Recibo em papel A4).

Moeda nacional / Euros
Com esta indicação activa será possível a comutação entre Escudos e Euros.

Ä A sua utilização é limitada às consultas para ecrã.

 
Impressão para papel
Sinalizador que permite definir se a configuração é ou não passível de ser impressa em 
papel.

Ä Deverá ser sempre sinalizada a impressão para papel, excepto no caso das 
configurações de Consultas em ecrã.
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Número de vias
Número de vias que serão emitidas por defeito na impressão do documento.

Orientação
Orientação da impressão em papel. Habitualmente é utilizada a impressão em formato 
"Retrato" mas pode também ser utilizada a orientação em "Paisagem".

Tipo de página / Altura / Largura
Estas definições permitem indicar o tipo de página a apresentar na opção Desenho. 
Desta forma (exemplo: Indicar uma página A4 (21 x 29,7)) será disponibilizada no ecrã 
de desenho uma área de configuração correspondente a uma folha deste tipo.

Pode ainda optar por indicar a Altura e Largura da página em centímetros, usando o 
formato "Definido".

Ä A indicação do tamanho da página é usada unicamente na apresentação da 
configuração no desenho, tendo como intenção facilitar a disposição dos campos 
na página. Neste contexto, a definição de página aqui indicada não é tomada em 
consideração na impressão dos documentos, dado que a aplicação utiliza a impressora 
activa (e as suas definições) indicada no Windows.

Documentos por página

De acordo com o tipo de papel seleccionado, neste campo pode indicar quantos 
documentos deverão ser impressos na mesma página.

Exemplo: No caso dos cheques, recibos de salários, etc.

Margem superior

Definição do tamanho da margem superior a reservar na impressão do documento

Altura entre documentos

No caso de serem impressos mais do que um documento por página qual a altura 
(distância) entre a impressão do primeiro e do segundo.

Ä Para proceder à confirmação da definição é necessário usar Confirmar.

Fim

Tem como objectivo fechar a aplicação, confirme antes de fechar que procedeu à 
gravação de todas as alterações efectuadas.

Ver

Níveis

Ao entrar em qualquer configuração fica desde logo posicionado no ecrã de níveis, em 
que cada um dos 14 níveis possíveis corresponde a um nível separado de extracção de 
dados.
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Ä Sempre que necessite voltar ao ecrã dos níveis utilize Níveis no menu Ver ou 
<Ctrl><F1>.

Exemplo: Para simplificar, qualquer documento tem pelo menos duas áreas distintas: Uma 
parte superior com dados da empresa, do cliente e do documento em questão; outra, sob a 
forma de grelha, que discrimina os movimentos do documento em causa. O nível 1, no caso 
do ficheiro estar dividido em Cabeçalhos e Linhas, terá que corresponder obrigatoriamente ao 
ficheiro de Cabeçalhos e o nível seguinte ao ficheiro de Linhas.

Lista de campos da tabela.

Características do nível 1.

Lista de campos 
seleccionados.

Características do nível 2.
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Ä Seleccionar campos é uma condição necessária, mas não suficiente para a sua 
impressão no desenho do documento.

No exemplo do documento de vendas (FACTCLI), a tabela associada ao nível 1 é 
Documentos GC Cab (cabeçalhos) e ao nível 2 é Documentos GC Lin (linhas). Será extraído 
no primeiro nível a informação do cabeçalho de um documento e no segundo nível a 
informação sobre as linhas deste.

Ä As operações usadas para configurar qualquer um dos níveis criados, a janela de 
manutenção e os campos disponibilizados são os mesmos.

Selecção da tabela
Indicação do ficheiro a partir do qual se irão seleccionar os campos a incluir na 
configuração do documento.

Exemplo: Nos documentos comerciais, a tabela associada ao nível 1 será Documentos GC 
Cab (cabeçalhos) e ao nível 2 Documentos GC Lin (linhas).

Se pretender configurar documentos financeiros, a tabela a indicar para o nível 1 será 
Documentos CC Cab e para o nível 2 o Documentos CC Lin.

Na circunstância de pretender configurar um documento com base em pendentes 
(exemplo: Carta a clientes sob a forma de "Aviso de Vencimento"), deve indicar o ficheiro 
de pendentes para os níveis 1 e 2.

Lista de campos da tabela
Após a indicação de uma tabela será disponibilizada a lista de campos dessa tabela.

Ä Independentemente da tabela seleccionada, são sempre também seleccionadas as 
tabelas com os Dados da empresa e os Parâmetros da aplicação.

Lista de tabelas.
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Assim e após ser disponibilizada a Lista de campos da tabela, deve escolher os campos 
pretendidos e transportá-los para a Lista de campos seleccionados.

Para isso, é necessário executar correctamente todos os passos da operação de selecção 
e arrasto de um campo, habitualmente designada por drag & drop:

  q Para aceder à lista de campos da tabela faça duplo clique no símbolo     
 e de imediato é disponibilizada a lista dos campos da tabela;

   Ä Ao serem mostrados os campos o símbolo passa a . Um   
  duplo clique neste símbolo provoca que a lista de campos deixe de   
  ser visível e volte à situação inicial.

  q Seleccionar na lista o campo pretendido com o clique do rato;

  q Clicar no rato e após ser mostrado o símbolo de campo seleccionado,   
 manter este botão premido para iniciar o transporte do campo para a lista de  
 campos seleccionados;

  q Transportar o campo, arrastando-o (por intermédio do movimento do rato)  
 para a lista, mantendo sempre o botão esquerdo premido.

Os campos a seleccionar podem ser basicamente de dois tipos:

  q Pertencentes à tabela original (exemplo: Data do documento);

  q Pertencentes a uma tabela associada à tabela base (exemplo: Nome do cliente).

Todos os campos a partir dos quais se pode aceder à tabela que está associada aos 
mesmos, para se colocar informação associada são representados com um símbolo  . 
Clicando neste símbolo temos acesso a todos os campos da tabela associada à nossa 
tabela base.
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Ä Deve seleccionar campos das tabelas para a Lista de campos seleccionados o mais 
possível dentro da ordem que vai necessitar desses campos na configuração do 
documento.

Campos calculados
Um campo calculado é um dado que é obtido através de campos existentes nas tabelas 
com auxilio das funções.

Ä Veja em Funções mais informações de como construir um campo calculado ou 
uma condição.

 acede à definição de Campos calculados.

Ä Os campos referidos nos exemplos seguintes são igualmente fornecidos com as 
configurações que são instaladas com a aplicação.

Exemplo: Pretende-se um campo que indique o número da via do documento (original, 
duplicado, etc.). Este dado não existe em nenhuma das tabelas da base de dados e é tratado 
no momento em que se procede à emissão do documento através de uma função interna do 
sistema designada Func_NumVia[]. O nível onde vai ser incluído este campo é o nível 1 uma 
vez que se trata de um dado global do documento e que não vai mudar linha a linha do 
documento.

Ä Para inserir um campo calculado num dos níveis após ter sido criado aceda a 
Calculados na lista de campos da tabela e da mesma forma que para um campo de uma 
outra tabela transfira-o para a Lista de campos seleccionados.
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Condições de extracção de dados

Condição sobre o nível
O botão acede à definição de condições para a extracção dos níveis a que se aplica. 
Podem ser usados na definição de condições sobre os níveis, campos calculados ou 
funções.

Ä As condições aplicam-se ao nível de uma forma global e não a um campo específico 
de cada um dos níveis. Se pretender estabelecer condições para um campo em especial 
deve optar pela selecção de Campos calculados.

Em todos os casos em que existam dois ou mais níveis de extracção de dados é 
obrigatório seleccionar quais os campos chave que estabelecem a relação entre os 
níveis (exemplo: Cabeçalhos e linhas).

Ä A condição estabelece-se sempre no nível de grau inferior referenciando campos dos 
dois níveis.

Exemplo: Para um documento comercial, foi seleccionada a tabela Documentos GC Cab 
(cabeçalhos) para o nível 1 e a tabela Documentos GC Lin (linhas) para o nível 2.
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Nesta situação deve verificar que neste nível (cabeçalhos) só serão extraídos dados dos 
documentos comerciais de clientes.

Deverá igualmente estabelecer uma relação entre os cabeçalhos e as linhas com os campos 
chave de ambas as tabelas (Ano, tipo de documento, série e número de documento).

Ä Veja em Funções mais informações de como construir uma condição ou um 
campo calculado.

Extracção
Nesta área é dada a indicação da extracção de todas linhas, ou só das n primeiras.

Ä No caso dos documentos comerciais opta-se sempre por extrair todas as linhas.

Isolada
Indicação da extracção isolada deste nível, ou conjunta deste com outro nível.

Ä No caso dos documentos comerciais opta-se por extrair isoladamente cada nível.

Ordenação
Sinalização do tipo de ordenação pretendida (ascendente ou descendente).

Ä O sentido da ordenação é aplicado a todos os campos indicados para ordenação.

Linhas repetidas
Ao optar por não imprimir linhas repetidas, está a indicar que não pretende 
disponibilizar linhas cujos campos tenham o mesmo conteúdo de outras linhas.

Ä No caso dos documentos comerciais opta-se normalmente, por extrair todas as 
linhas.

Lista de campos seleccionados
Nesta janela serão disponibilizados os campos previamente seleccionados para 
inclusão na configuração.

Ordenação dos campos
Para seleccionar a ordem pela qual os campos vão ser ordenados clique com o rato 
sobre o nome do campo a ordenar e será disponibilizada uma ordenação sobre este 
campo e os campos que o precedem.

Excluir campos da lista
Para retirar um campo da lista posicione o rato sobre o nome do campo a excluir e use   

.

Tipo
Tipo associado aos campos presentes na Lista de campos seleccionados:

  q Campo - Tipo de campo normal;

  q No caso dos documentos comerciais é normalmente usado o tipo Campo;

  q Acumulado - O campo não é representado pelo seu valor mas sim pelo   
 valor da soma de todas as linhas extraídas;



NextPlus - Instruções Gerais

106

  q Número de ocorrências - O campo não é representado pelo seu valor mas   
 sim pelo número de vezes que foi extraído;

  q Média - O campo não é representado pelo seu valor mas sim pelo valor da  
 média de todas as linhas extraídas;

  q Acumular por coluna - Permite a obtenção do acumulado progressivo dessa  
 coluna (exemplo: Colunas de saldos).

Desenho

É nesta opção que se indicará a disposição gráfica e estética dos campos na página e 
consequentemente no documento impresso. O SageDOC utiliza um editor que permite 
a movimentação livre de objectos no ecrã, com a visualização do espaço de edição e 
do conteúdo na sua versão real.

Ä Sempre que necessitar de voltar ao ecrã dos níveis pode utilizar as teclas <Ctrl><F2>. 
A janela informativa das coordenadas dos objectos pode ser arrastada para outro local 
do ecrã de modo a facilitar a visibilidade no posicionamento dos campos.

Sobre o desenho vão ser possíveis operações de inserção e eliminação de objectos 
(grelhas, gráficos, textos, campos, desenhos e caixas) disponíveis no menu Editar. 
No final da configuração do documento o ecrã de desenho apresentará um aspecto 
idêntico ao seguinte:

Janela informativa das coordenadas

Réguas de posicionamento
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Ä A forma de tratar cada um dos objectos que pretende inserir é descrita na opção 
Editar.

Inserção de objectos no desenho
A inserção de um objecto (disponível via a opção Editar) vai sempre posicioná-lo no 
topo do ecrã.
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Ä Ao inserir (opção Editar) ou seleccionar um objecto (com o rato), as extremidades 
do objecto encontram-se realçadas a vermelho, o que vai servir de indicador de edição 
do objecto, permitindo-lhe aplicar definições sobre o objecto (botão direito do rato), 
ou posicioná-lo no ecrã.

Posicionar os objectos no ecrã
Utilizando a régua como orientação, mova o objecto fixando-o com o rato (tecla 
esquerda) até à posição pretendida.

Ä Para fixar as coordenadas do objecto pode também usar a janela informativa das 
coordenadas.

 Definir as propriedades dos objectos

Com o apontador do rato sobre o objecto, faça um clique no botão direito e defina as 
propriedades do objecto.

Ä As definições a aplicar mudam para cada tipo de objecto e serão descritas na opção 
Editar.

Editar 
 
Inserir nível

Sempre que necessite de criar um nível adicional de extracção de dados (até um limite 
máximo de 14 níveis) use esta função.

Ä Veja mais informações sobre a definição de níveis na opção Ver - Níveis.
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Apagar nível

Sempre que necessite de eliminar um dos níveis de extracção de dados (até ao limite 
mínimo de 1) use esta função.

Ä Veja mais informações sobre a definição de níveis na opção Ver - Níveis.

Inserir grelha

Uma grelha é uma zona do documento que contém um certo número de campos que 
vão ser repetidos n vezes e que têm normalmente um título associado a cada um dos 
campos que a compõem.

Definições do objecto grelha
Após posicionar a grelha no local pretendido na configuração aceda às definições da 
grelha com um clique no botão direito do rato.

 
Referência
Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Activo
Um determinado objectivo pode estar "Sempre" activo ou apenas quando um outro 
objecto é mostrado.

Ä Na definição de configurações de documentos comerciais o campo Activo é 
normalmente igual a "Sempre".

Selecção do nível

Lista com os 
campos da grelha

Lista com os 
campos do nível
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Posicionamento
  q Só na primeira página - Indica ao sistema, se no caso de o documento   
 impresso ter mais do que uma página, se a grelha vai ser impressa só na   
 primeira página;

  q Só na última página - Indica ao sistema, se no caso de o documento   
 impresso ter mais do que uma página, se a grelha vai ser impressa só na   
 última página;

  q Posiciona na última linha - Após a extracção o cursor é posicionado na   
 última linha da grelha.

Ä Usado apenas nas consultas em ecrã.

Colunas
Definição das colunas que vão ser usadas na grelha.

Selecção do nível
Comece por seleccionar o nível a partir do qual vai escolher os campos para a grelha.

No nosso exemplo vamos usar o nível 2 para os campos das linhas do documento (grelha).

Lista com os campos do nível

Lista com os nomes dos campos associados ao nível escolhido.

Ä Para passar campos da Lista com os campos do nível para a Lista com os campos da 
grelha, seleccione o campo pretendido com o rato e mantendo o botão direito do rato 
pressionado arraste o campo para a Lista com os campos da grelha.

Lista com os campos da grelha

Lista com os nomes dos campos que irão ser impressos na grelha.

Excluir campos da lista

Para retirar um campo da grelha posicione o rato sobre o nome do campo a excluir na 
Lista com os campos da grelha e use  .

Totalizar

Indica se pretendemos ou não que seja totalizado o campo (coluna da grelha) em 
questão ao ser extraída a informação.

Ä Caso opte por totalizar um determinado campo pode usar o total para impressão no 
rodapé da grelha.

Título

Possibilidade de alterar para cada campo (coluna da grelha) o título que vai surgir no 
topo da grelha.

Exemplo: Pode alterar o nome do campo Artigo (que contém o código do artigo movimentado) 
para Referência, ou abreviar os títulos das colunas (Qtd. em vez de Quantidade).
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Formato
A cada campo (coluna da grelha) deve associar o formato em que pretende que este 
seja impresso, caso contrário todas as colunas serão impressos como se de um texto se 
tratasse (alinhados à esquerda e sem qualquer tipo de formatação).

Ä As definições de formatação de campos são iguais para qualquer um dos tipos de 
objectos que pode inserir na configuração, pelo que deve consultar o tema Definição 
do formato dos campos para obter mais informações sobre esta função.

Impressão
Esta função assume um papel essencial na definição da apresentação final da grelha 
aquando da impressão do documento.

Ä O efeito visual que cada alteração provoca é mostrado do lado direito da janela.

Título
Definições para aplicar aos títulos das colunas da grelha:

  q Não imprimir - Pode optar por imprimir ou não os títulos das colunas da grelha;

  q Separadores verticais - Que tipo de separadores verticais pretende para os   
 títulos (Sem separadores, apenas os exteriores, apenas os interiores, os   
 exteriores e os interiores);

Definições dos títulos

Definições das linhas
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  q Separadores horizontais - Se quer ou não imprimir os separadores   
 horizontais nos títulos.

Linhas

Definições para aplicar às linhas da grelha:

  q Linhas visíveis - O número de linhas visíveis vai condicionar o tamanho da  
 letra da grelha, em função do tamanho da Grelha no desenho;

  q Separadores verticais - Que tipo de separadores verticais pretende para as   
 linhas (Sem separadores, apenas os exteriores, apenas os interiores, os   
 exteriores e os interiores);

  q Separadores horizontais - Se quer ou não imprimir os separadores   
 horizontais nas linhas.

Primeira coluna

Indicação se pretendemos que a primeira coluna da grelha esteja invisível, ou que 
contenha o número da linha na grelha.

A transportar / transporte

Indica de que forma é feito o realce dos campos A transportar e transporte, no caso do 
documento impresso ter mais do que uma página:

  q Não - Não é feito qualquer realce;

  q Sim com linha vazia a separar - É feito o realce através de uma linha vazia  
 de separação;

  q Sim com traço a separar - É feito o realce através de um traço separador.

Fontes

Definição da fonte a utilizar na impressão do objecto.

Inserir gráfico

O gráfico a inserir no documento contém um certo número de campos que vão 
apresentados em formato gráfico.

Definições do objecto gráfico

Após posicionar o gráfico no local pretendido na configuração aceda às definições do 
gráfico com um clique no botão direito do rato.
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Referência
Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Activo
Um determinado objectivo pode estar "Sempre" activo ou apenas quando um outro 
objecto é mostrado.

Exemplo: Numa consulta em ecrã podemos ter um gráfico que apenas é mostrado quando 
evoluímos do ano para o detalhe do mês.

Posicionamento
  q Invisível se inactivo - Indica ao sistema, se no caso de o gráfico não estar   
 sempre activo, se ele se encontra invisível quando está inactivo;

  q Linha escolhida no topo - Quando numa determinada consulta existe mais  
 do que um nível e se selecciona uma linha, implicando uma "explosão" para o  
 nível seguinte, a linha é transportada para o início da grelha;

   Ä Usado apenas nas consultas em ecrã.

  q Posiciona na última linha - Após a extracção o cursor é posicionado na   
 última linha da grelha.

   Ä Usado apenas nas consultas em ecrã.

Selecção do nível

Campos do gráfico

Lista com os 
campos do nível

Posicionamento
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Colunas

Definição das colunas que vão ser usadas no gráfico.

Selecção do nível

Comece por seleccionar o nível a partir do qual vai escolher os campos do gráfico.

No nosso exemplo vamos usar o nível 2 para os campos relativos ao mês.

Lista com os campos do nível

Lista com os nomes dos campos associados ao nível escolhido.

Ä Para passar campos da Lista com os campos do nível para a Lista com os campos da 

grelha, seleccione o campo pretendido com o rato e mantendo o botão direito do rato 
pressionado arraste o campo para a Lista com os campos do gráfico.

Lista com os campos do gráfico

Lista com os nomes dos campos que irão compor o gráfico.

Excluir campos da lista

Para retirar um campo da grelha posicione o rato sobre o nome do campo a excluir na 
Lista com os campos do gráfico e use  .

Título

Possibilidade de alterar para cada campo o título que vai surgir no gráfico.

Formato

A cada campo deve associar o formato em que pretende que este seja visualizado, caso 
contrário todas os campos serão tratados como se de um texto se tratasse (alinhados à 
esquerda e sem qualquer tipo de formatação).

Ä As definições de formatação de campos são iguais para qualquer um dos tipos de 
objectos que pode inserir na configuração, pelo que deve consultar o tema Definição 
do formato dos campos para obter mais informações sobre esta função.

Gráfico

Esta função assume um papel essencial na definição da apresentação final do gráfico.

Ä O efeito visual que cada alteração provoca é mostrado no fundo da janela. Este 
tipo de objecto apresenta todas as funcionalidade descritas apenas na configuração de 
consultas via SageMAP.
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Tipo

Definições gerais a aplicar ao gráfico:

 
  q Tipo de gráfico - Pode optar entre uma lista de gráficos disponíveis:

2D Torta 3D Torta

2D Barras 3D Barras
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  q Grid - Que tipo de grid pretende o gráfico (Nenhuma, apenas horizontal,   
 apenas vertical, vertical e horizontal);

  q Estilo de gráfico - O estilo do gráfico varia consoante o tipo de gráfico   
 seleccionado;

  q Com legenda - Se quer ou não legenda no gráfico.

Textos
Definições para aplicar aos textos fixos nos gráficos:

Escala logarítima Área

CoordenadasHLC
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  q Título - O nome do gráfico;

  q Título em X - Nome do eixo dos Xx;

  q Título em Y - Nome do eixo dos Yy;

  q Informação nos eixos - Se quer que sejam mostrados os marcadores da   
 escala em nenhum dos eixos, ambos os eixos, só no eixos dos Xx, só nos   
 eixos dos Yy.

Cores
Definições para aplicar às cores dos gráficos:

  q Margens - Se pretende ou não um bordo (margem) em volta do gráfico;

  q Gráfico (Cor / Preto e branco) - Se deseja que o gráfico seja mostrado a   
 cores ou a preto e branco;

  q Paleta - Tipo de paleta a usar na visualização do gráfico (Por defeito, Pastel,  
 Escala de cinzento);

  q Cor de fundo - Cor a usar para o fundo do gráfico.

Fontes
Definição da fonte a utilizar na impressão do objecto.

Inserir texto

Um texto é um objecto que contém uma descrição fixa com o conteúdo pretendido.
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Definições do objecto texto
Após posicionar o texto no local pretendido na configuração aceda às definições do 
texto com um clique no botão direito do rato.

Referência
Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Bordo
Definição de um bordo para o enquadramento do texto.

Só na primeira página / Só na última página
Indica ao sistema, no caso de o documento impresso ter mais do que uma página, se o 
texto vai ser impresso só na primeira ou última página.

Fundo
Cor a usar para o fundo do texto.

Fontes
Definição da fonte a utilizar na impressão do objecto.

Inserir campo

Um campo é uma zona do documento que contém um dado campo associado ao nível 
a que pertence.
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Definições do objecto campo
Após posicionar a grelha no local pretendido na configuração aceda às definições do 
campo com um clique no botão direito do rato.

Referência
Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Campo
Seleccione o nível a partir do qual vai escolher os campos a inserir.

Exemplo: Vamos usar o nível 1 para os campos nome do cliente.

Formato
A cada campo deve associar o formato em que pretende que este seja visualizado, caso 
contrário todas os campos serão tratados como se de um texto se tratasse (alinhados à 
esquerda e sem qualquer tipo de formatação).

Ä As definições de formatação de campos são iguais para qualquer um dos tipos de 
objectos que pode inserir na configuração, pelo que deve consultar o tema Definição 
do formato dos campos para obter mais informações sobre esta função.

Bordo
Definição de um bordo para o enquadramento do campo.

Só na primeira página / Só na última página
Indica ao sistema, no caso de o documento impresso ter mais do que uma página, se o 
campo vai ser impresso só na primeira ou última página.
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Fundo
Cor a usar para o fundo do campo.

Fontes
Definição da fonte a utilizar na impressão do objecto.

Inserir desenho

Um desenho é um ficheiro de imagem que será incluído na configuração do 
documento.

Exemplo: Os logotipos das marcas representadas pela empresa.

Ä Para inserir o logotipo da empresa de trabalho não precisa usar esta função, 
bastando para o efeito inserir um texto com a seguinte descrição @IINF.

Inserir caixa

Uma caixa é uma zona do documento onde iremos inserir um conjunto de objectos 
que poderão ser movidos e tratados como um todo.

Definições do objecto caixa
Após posicionar a caixa no local pretendido na configuração aceda às definições da 
caixa com um clique no botão direito do rato.
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Referência
Nome do objecto que é atribuído de forma automática pela aplicação.

Bordo
Definição de um bordo para o enquadramento da caixa.

Só na primeira página / Só na última página
Indica ao sistema, no caso de o documento impresso ter mais do que uma página, se a 
caixa vai ser impressa só na primeira ou última página.

Fundo
Cor a usar para o fundo do texto.

Apagar objecto

Sempre necessite eliminar um objecto da configuração use esta função, ou 
<Shift><Del>.

Definição do formato dos campos

A aplicação ao ser instalada fornece-lhe um conjunto de configurações que por si só já 
têm em si imbuído um conjunto de formatos pré definidos.
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Ä Os formatos dos objectos grelha, campo, gráfico e texto são acessíveis via definições 
dos objectos, mas podem ser alterados os existentes, ou criados novos formatos, 
usando para o efeito a opção Novo.

Lista de formatos existentes na configuração carregada
Na zona superior da janela dispõe dos tipos de formatos já criados para a configuração 
que está carregada neste momento.

Outros
Mesmo não existindo na configuração carregada pode aceder a formatos existentes no 
ficheiro de configurações globais.

Opções
A opção Novo cria um formato não existente, e a Anular elimina da configuração o 
formato seleccionado da lista.

Código / Descrição
Sigla e nome do formato.

Tipo de formatos
Genericamente existem três tipos de formatos de objectos: Texto, Número e Data.

Texto
Definições para todos os objectos de formato texto.

Alinhamento
No formato texto apenas podemos definir o alinhamento pretendido para o formato 
em questão dentro dos tipos disponíveis (Esquerda, centrado, direita, word wrap e 
esquerda (colunas livres)).

Número
A definição de números (valores e quantidades).

Por extenso
Caso particular quando pretendemos que um determinado valor seja impresso não no 
seu formato numérico mas sim por extenso.

Exemplo: O total do documento por extenso.

Alinhamento
Embora normalmente um número seja alinhado à direita, podemos definir qual o 
posicionamento do formato dentro dos tipos disponíveis (Esquerda, centrado, direita, 
word wrap e esquerda (colunas livres)).

Negativos
Como pretendemos que sejam impressos os valores negativos (com parêntesis, com 
sinal negativo ou com sinalizador débito (D) / crédito (C)).
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Parte inteira
Quantos dígitos vão ser usados no máximo para a parte inteira do número.

Parte decimal
Quantos dígitos vão ser usados no máximo para a parte decimal do número.

Ä Se pretender que um dado formato respeite sempre, o número de casas decimais da 
moeda em que o documento foi lançado, fixe a parte decimal a 11.

Largura do dígito (em / de milímetro)
Aplicado quando se pretende que um determinado valor seja desenhado dígito a 
dígito (exemplo: Valor dos cheques).

Imprime se igual a zero
Indica se pretendemos que seja impresso um zero (0) no caso do campo não ter valor, 
ou se nesses casos nada deve ser impresso.

Separa milhares
Indica se pretendemos que seja incluído um separador de milhares (o que estiver 
definido nas Definições regionais do Windows), quando o valor do campo o exigir.

Separa parte decimal
Indica se pretendemos que seja incluído um separador decimal (o que estiver definido 
nas Definições regionais do Windows), quando o valor do campo o exigir.

Zero à esquerda do ponto decimal
Indica se pretendemos que seja impresso um zero à esquerda da parte decimal quando 
o valor do campo não atingir a unidade.

Formatado com zeros à esquerda
Indica se pretendemos que sejam impressos zeros à esquerda do campo, de modo a 
completar o tamanho definido na parte inteira.

Data
A definição de formatos para apresentação de campos do tipo data.

Definição
Formato a usar para representação da data recorrendo aos auxiliares apresentados no 
fundo do ecrã.

Alinhamento
Podemos definir qual o posicionamento do formato da data dentro dos tipos 
disponíveis (Esquerda, centrado, direita, word wrap e esquerda (colunas livres)).

Definição de condições / campos calculados

Vimos já alguns exemplos de condições e de campos calculados, vamos ver agora a 
forma de construção, bem como, as funções disponíveis para o efeito.
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Pré configurados
Possibilidade de recuperação de uma determinada fórmula (cálculos) já parametrizada.

Título
Nome de referência do campo.

Ä Deve ser o mais explícito possível de forma a poder ser referenciado facilmente na 
definição da configuração.

Tipo
Existem cinco tipos base para definição dos campos calculados:

  q Texto - O resultado final do campo que será um texto;

 Exemplo: A concatenação do código postal com a localidade do cliente;

  q Numérico qualitativo - O resultado final do campo será um numérico mas  
 sem capacidade de apresentar totais;

 Exemplo: O número do cliente associado ao documento.

  q Numérico quantitativo - O resultado final do campo será um numérico   
 com capacidade de apresentar totais e de ser usado em fórmulas;

 Exemplo: A quantidade movimentada na linha do documento.
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  q Dinheiro - O resultado final do campo será um numérico com capacidade  
 de apresentar totais e de ser usado em fórmulas, com a particularidade de se   
 tratar de um valor monetário, sendo por isso possível de ser representado no  
 respectivo contravalor;

 Exemplo: O valor total da mercadoria do documento.

  q Data - O resultado final do campo será uma data;

 Exemplo: A data de criação do artigo.

Validações
Qual o nome da tabela sobre a qual o campo será validado.

Definição
A fórmula que vai permitir a construção do campo calculado ou da condição.

Ä Para construção da fórmula pode usar Funções, Campos ou Operadores que uma vez 
seleccionados das respectivas listas podem ser "arrastados" para esta zona.

Funções
Lista de funções que podem ser agregadas às definições dos campos calculados ou das 
condições.

Ä Veja em Lista das funções do SageDOC todas as funções disponíveis e sintaxe 
de cada uma delas.

Campos
Indicação do ficheiro a partir do qual se irão seleccionar os campos a incluir na 
definição dos campos calculados ou das condições.

Exemplo: Para calcular o valor total pago vamos usar campos da tabela Cab Processamento.

Ä Para aceder à lista de campos da tabela faça duplo clique no símbolo  e de 
imediato é disponibilizada a lista dos campos da tabela:

Ä Ao serem mostrados os campos o símbolo passa a  . Um duplo clique   
neste símbolo provoca que a lista de campos deixe de ser visível e volte à    
situação inicial.

Assim e após ser disponibilizada a lista de campos da tabela, deve escolher os campos 
pretendidos e transportá-los para a Definição.

Ä Para isso, é necessário executar correctamente todos os passos da operação de 
selecção e arrasto de um campo, habitualmente designada por drag & drop.

Os campos a seleccionar podem ser basicamente de dois tipos:

  q Pertencentes à tabela original (exemplo: Data do documento);

  q Pertencentes a uma tabela associada à tabela original (exemplo: Nome do   
 cliente).

Todos os campos a partir dos quais se pode aceder à tabela que está associada aos 
mesmos, para se colocar informação associada são representados com um símbolo  . 
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Clicando neste símbolo temos acesso a todos os campos da tabela associada à nossa 
tabela base.

Operadores
Lista dos operadores a usar na construção da definição de campos calculados ou 
condições:

  q Somar (+) - Operação matemática de adição;

   Ä Se pretendermos somar (concatenar) textos dever ser usado o (&) e  
  não o sinal (+).

  q Subtrair (-) - Operação matemática de subtracção;

  q Multiplicar (*) - Operação matemática de multiplicação;

  q Dividir (/) - Operação matemática de divisão;

  q Maior (>) - Usado para testar se um valor é maior do que outro;

  q Maior ou igual (>=) - Usado para testar se um valor é maior ou igual a   
 outro;

  q Menor (<) - Usado para testar se um valor é menor do que outro;

  q Menor ou igual (<=) - Usado para testar se um valor é menor ou igual a   
 outro;

  q Igual (=) - Usado para testar se um valor é igual a outro;

  q Diferente (<>) - Usado para testar se um valor é diferente de outro;

  q E ({E}) - Usado quando se pretende testar um E outro valor de modo a que  
 ambas as condições se verifiquem;

  q OU ({OU}) - Usado quando se pretende testar um OU outro valor de modo  
 a que baste que uma das condições se verifique.

Lista das funções

Apresentamos agora a lista de todas as funções disponíveis no SageDOC, para serem 
usadas na construção de campos calculados e condições de extracção de níveis.

Ficheiros

Funções associadas a extracção de informação directamente das tabelas da aplicação:

Acumulado
Retorna o acumulado (somatório) de um campo de uma tabela da aplicação.

Ä Func_Acumulado [Campo]

Exemplo. O valor acumulado pago pelo terceiro

Func_Acumulado[Acumulados Terceiros_Valor Pago]
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Campo
Retorna um campo a partir de um outro.

Ä Func_Campo[Campo1;Campo2]

Exemplo: A descrição do código postal do terceiro.

Func_Campo[Códigos Postais_Localidade;Clientes_Código Postal]

Numéricas

Funções associadas a campos do tipo numérico:

Absoluto
Retorna o valor absoluto de uma expressão.

Ä Func_Absoluto[Campo]

Exemplo: Func_Absoluto[Pendentes_Movimentação-Pendentes_Tipo Terceiro]

Arredonda
Retorna o valor do campo arredondado ao número de casas decimais pretendido.

Ä Func_Arredonda[Campo;Tipo]

Tipo pode ter os seguintes valores:

-1 = 3 casas decimais

0 = 2 casas decimais

1 = 1 casa decimal

2 = Unidade

3 = Dezena

…

Exemplo: O valor total do documento arredondado ao número de casas decimais da moeda 
em que o documento foi lançado.

Func_Arredonda[Documentos GC Cab_Total Documento;Moedas_Arredondamento Doc]

Inteiro
Retorna a parte inteira de um campo numérico.

Ä Func_Inteiro[Campo]

Exemplo: O valor total do documento truncado apenas à parte inteira ignorando as decimais.

Func_Inteiro[Documentos GC Cab_Total Documento]

Texto
Converte um número num texto.

Ä Func_Texto[Campo]

Exemplo: Converter o número de documento num texto.

Func_Texto[Documentos GC Cab_Nosso Nº Documento]



NextPlus - Instruções Gerais

128

ZerosTexto
Formata com zeros à esquerda.

Ä Func_ZerosTexto[Campo;Máximo]

Máximo-Número máximo de dígitos do resultado

Exemplo: Formata com um zero à esquerda o mês da data de pagamento.

Func_ZerosTexto[Func_Mes[Pendentes_Data Pagamento];2]

ExtNumero
Transforma um valor no seu extenso, acrescentando no fim o conteúdo de Campo.

Ä Func_ExtNumero[Valor;Campo]

Exemplo: Extenso do valor do documento

Func_ExtNumero[Documentos GC Cab_Total Documento;Moedas_Descrição]

Dinheiro

Transforma um qualquer valor num campo do tipo "dinheiro".

Ä Func_Dinheiro[Valor]

Texto

Funções associadas a campos do tipo texto:

Numero
Converte um texto num campo numérico

Ä Func_Numero[Campo]

Comprimento
Retorna o comprimento de um texto.

Ä Func_Comprimento [Campo]

Exemplo: Comprimento da conta no movimento contabilístico

Func_Comprimento[Movimentos Contabili_Conta]

SemEspacos
Retira os espaços de um texto.

Ä Func_SemEspacos[Campo]

Func_SemEspacos[Movimentos Contabili_Conta]

Maiusculas
Converte um texto para maiúsculas.

Ä Func_Maiusculas[Campo]

Exemplo: Mostra o nome do cliente em maiúsculas.

Func_Maiusculas[Clientes_Nome]
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Mininusculas
Converte um texto para minúsculas.

Ä Func_Minusculas [Campo]

Exemplo: Mostra o nome do vendedor em minúsculas.

Func_Minusculas[Vendedores_Nome]

ParteDe
Retorna o conteúdo de parte do campo, a começar em Início e com Tamanho de 
comprimento.

Ä Func_ParteDe[Campo;Início;Tamanho]

Exemplo: Determina o ano da data de vencimento.

Func_ParteDe[Documentos GC Cab_Data Vencimento;7;4]

Letra
Transforma um valor ASCII no caracter texto correspondente.

Ä Func_Letra  Campo 

Exemplo: Func_Letra 65 

Contem
Procura no Texto1 se o Texto2 existe, retornando 0 se não existir, ou a posição onde 
se inicia o Texto2.

Ä Func_Contem  Texto1;Texto2 

Exemplo: Clientes com Mário no seu nome

Func_Contem Clientes_Nome;"Mario"  

Datas

Funções associadas a campos do tipo data:

Ano
Retorna o ano de uma data.

Ä Func_Ano  Campo 

Exemplo: Ano da data do documento

Func_Ano Documentos GC Cab_Data 

Mes
Retorna o mês de uma data.

Ä Func_Mes  Campo 

Exemplo: Mês da data do documento

Func_Mes  Documentos GC Cab_Data 
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Dia

Retorna o dia de uma data.

Ä Func_Dia  Campo 

Exemplo: Dia da data do documento

Func_Dia  Documentos GC Cab_Data  

DiasEntreDatas

Retorna o número de dias que passaram entre duas datas.

Ä Func_DiasEntreDatas[Campo1;Campo2]

Exemplo: Determina os dias que passaram entre uma data de referência pedida ou imprimir o 

documento e a data de vencimento dos pendentes

Func_DiasEntreDatas[Pedidos_Data Refer.;Pendentes_Data Vencimento]

DataMaisDias

Retorna a data adicionada de um determinado número de dias.

Ä Func_DataMaisDias[Campo;Dias]

Exemplo: Determina qual a data que resulta da soma dos dias para aviso de vencimento a 

uma data de referência pedida ou imprimir o documento.

Func_DataMaisDias[Pedidos_Data Refer.;Dias Aviso Venciment]

DataVazia

Tem por finalidade verificar se uma determinada data é nula.

Ä Func_DataVazia[Campo]

Exemplo: Verifica se data de referência pedida ou imprimir o documento foi ou não 

preenchida

Func_DataVazia[Pedidos_Data Refer.]

Comparação

Funções de comparação entre campos:

IgualAUm

Verifica se um campo é igual a qualquer um outro dos seguintes.

Ä Func_IgualAUm[Campo1;Campo2;Campo3;Campo4….]

Exemplo: Verifica se a área de gestão de um documento é a 1, 4 ou 7

Func_IgualAUm[Tipos de Documento_Area Gestão;1;4;7]
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Se

Atribuição a um campo de um determinado conteúdo dependendo da condição ser 
verdadeira ou falsa.

Ä Func_Se[Condição;Verdade;Falso]

Exemplo: Se o factor de uma determinada linha é zero o resultado é a quantidade 

movimentada senão é a quantidade dividida pelo factor.

Func_Se[Documentos GC Lin_Factor=0;Documentos GC Lin_Quantidade;Documentos GC 

Lin_Quantidade / Documentos GC Lin_Factor]

SeResultado

Atribuição a um campo de um determinado conteúdo dependendo da condição 
anterior ser verdade ou falsa.

Ä  Func_SeResultado[Campo;Expr1;Resultado1;Expr2;Resultado2;Expr3;Resultado3 … ]  

Se Valor =Expr1 então Resultado1 senão

Se Valor = Expr2 então Resultado2

Exemplo: Retorna o nome do fornecedor se a entidade é do tipo 1 e o nome do cliente se se 

trata de uma entidade do tipo 2.

Func_SeResultado[Tipos de Documento_Entidades;1;Fornecedores_Nome;2;Clientes_Nome]

NumeroEntre

Retorna verdade ou falso se Num1 está compreendido entre Num2 e Num3

Ä Func_NumeroEntre[Num1;Num2;Num3]

Func_Se[Func_NumeroEntre[Func_DiasEntreDatas[Pendentes_Data Documento;Pedidos_Data 

Refer.];0;29]=-1;(2*Func_Absoluto[Pendentes_Movimentação-Pendentes_Tipo Terceiro]-

1)*Pendentes_Valor Pendente;0]

ComparaTexto

Compara dois textos, retornando os seguintes valores: -1 se Texto1 < Texto2, 0 se 
Texto1 = Texto2, 1 se Texto1 > Texto2

Ä Func_ComparaTexto[Texto1;Texto2]

Exemplo: Verifica se a moeda do cliente é igual à moeda base da empresa

Func_ComparaTexto[Clientes_Moeda;Parametros Aplicação_Código Moeda]

TalComo

Verifica se num dado texto existe o outro.

Ä Func_TalComo[Texto1;Texto2]

Exemplo: Verifica se a conta pedida existe no plano de enquadramento de rubricas

Func_TalComo[Plano Enq. Rúbricas_Cód. Enq. Rúbrica;Pedidos_Máscara]
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Especiais

Funções de uso especial, essenciais na construção de mapas:

NumVia
Retorna o número da via de impressão do documento.

Ä Func_NumVia[]

Exemplo: Func_Se[Func_NumVia[]=1;"Original";Func_NumVia[]&" ª Via"]

@P
Retorna o número da página.

Exemplo: "Página nº @P"

@F
Retorna o número total de páginas.

Exemplo: Página @P de @F

@IINF
Imprime o BMP da empresa.

@T
Retorna o título do mapa.

Ä Não é possível usar esta função no SageDOC, apenas está activa no SageMAP.

@S
Retorna o sub título do mapa.

Ä Não é possível usar esta função no SageDOC, apenas está activa no SageMAP.

NEXT
Conjunto de funções pré-definidas, cujo valor é calculado pela aplicação e retornado 
ao SageDOC. A função é definida pela <ID> indicada, sendo que o número de 
parametros pode variar consuante a função indicada.

Ä Func_NEXT[<ID>;<Param1>;<Param2>;...;<Param(n)>]

  q <ID> Iniciada por INF_ : Gerais às aplicações NEXT;

  q <ID> Iniciada por XXX_ : Especificas da aplicação XXX (SLR, GC, ...).

Ä Não é possível usar a função Func_NEXT no SageMAP, apenas está activa no 
SageDOC.

Lista das funções já implementadas e que podem ser chamadas para o Func_NEXT:

  q Func_NEXT ['SLR_ACUMREMIRS';<Recibo>;<Nº      
 Funcionário>;<Ano>;<Mês>] - Retorna o acumulado das remunerações que   
 descontaram para I.R.S.
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 Func_NEXT['SLR_ACUMREMIRS';Cab Processamento_Tipo Recibo;Cab    
 Processamento_Número Funcionário;Cab Processamento_Ano;Cab    
 Processamento_Mês]

  q Func_NEXT ['SLR_ACUMIRS';<Tipo Recibo>;<Nº      
 Funcionário>;<Ano>;<Mês>] - Retorna o acumulado do que foi descontado   
 para I.R.S.

 Func_NEXT['SLR_ACUMIRS';Cab Processamento_Tipo Recibo;Cab    
 Processamento_Número Funcionário;Cab Processamento_Ano;Cab    
 Processamento_Mês]

  q Func_NEXT ['SLR_ACUMQTDFALTAS';<Tipo Recibo>;<Nº    
 Funcionário>;<Ano>;<Mês>] - Retorna o acumulado da quantidade de faltas   
 com perda de remuneração no mês processado.

 Func_NEXT['SLR_ACUMQTDFALTAS';Cab Processamento_Tipo Recibo;Cab   
 Processamento_Número Funcionário;Cab Processamento_Ano;Cab    
 Processamento_Mês]

  q Func_NEXT ['SLR_ACUMVALORFALTAS';<Tipo Recibo>;<Nº    
 Funcionário>;<Ano>;<Mês>] - Retorna o acumulado do valor de faltas com   
 perda de remuneração no mês processado.

 Func_NEXT['SLR_ACUMVALORFALTAS';Cab Processamento_Tipo Recibo;Cab   
 Processamento_Número Funcionário;Cab Processamento_Ano;Cab    
 Processamento_Mês]
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SageMAP

Sabemos que a informação é útil quando é passível de ser gerida e contemple as 
necessidades específicas de cada organização / negócio e a sua estratégia. O SageMAP 
tem como objectivo permitir a construção de mapas / consultas à medida da sua 
empresa.

Ä Para poder utilizar o SageMAP necessita de uma licença adicional à aplicação, com 
licenciamento separado.

Entrada na aplicação

A aplicação executa-se dentro do sistema operativo Microsoft Windows® através do 
ícone que foi criado no ambiente de trabalho, durante o processo de instalação, ou 
pela invocação da opção presente no menu de "Programas".

Ä Pode optar pela criação de um atalho directamente sobre a janela do ambiente de 
trabalho.

A imagem que surge no ecrã é a seguinte:
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Consultas

Com esta ferramenta, pomos ao seu dispor os meios necessários para a criação e 
adaptação de formulários de documentos de uso interno ou externo à empresa, bem 
como, de ecrãs de consulta.

Ä O funcionamento desta ferramenta está descrito no SageDOC.

Mapas

Criar LST

Os mapas são gravados em ficheiros distintos para cada mapa que contém as 
configurações (<Nome do mapa>.LST).

Ä Os mapas que são distribuídos com a aplicação estão gravados em dois ficheiros 
distintos (TLS com o índice dos mapas e MPS com as configurações dos mapas 
propriamente ditos).

Para aceder aos LST dos mapas que são distribuídos com a aplicação execute esta 
opção e serão criados tantos ficheiros LST quantos os mapas gravados no ficheiro MPS.

Criar TLS

Esta opção cria o ficheiro <Aplicação>.TLS com o índice dos mapas.

Carregamento das configurações de mapas

Use  para aceder à janela de configuração dos mapas:
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Todos os mapas têm como base um ficheiro principal (tabela da aplicação) sobre o qual são 
elaborados. No exemplo foi escolhido o ficheiro Acumulados POC.

Ä Em termos genéricos a criação de um novo mapa ou a alteração de um já existente, 
segue os mesmos pressupostos pelo que iremos apenas distingui-las em termos de 
carregamentos e gravação.

Criação de um mapa novo
Para elaborar um novo mapa use  sendo disponibilizado um ecrã para definição de 
um mapa totalmente "limpo".

Alteração de um mapa existente
Para alterar um mapa já existente seleccione o mapa em causa e use  .

Eliminação de um mapa existente
Para eliminar uma configuração existente seleccione o mapa em causa e use  .

Definição do mapa

Quer esteja a criar um novo mapa ou a alterar um já existente, o sistema evolui para 
uma janela onde serão efectuadas as definições genéricas do mapa.

Nome DOS
Nome pelo qual o mapa será conhecido e referenciado no sistema, ou seja, os nomes 
que terá que indicar no Editor de menus para cada mapa.

Ä Veja no Editor de menus mais informações sobre como chamar um mapa criado 
por si.

No exemplo mostrado na imagem será gravado um ficheiro MCONT109.LST que irá conter a 
configuração do mapa.
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Ä Quando efectua novas configurações deve usar sempre um novo ficheiro LST para 
gravação, senão irá substituir um já existente.

Grupo
Nome para a indicação do grupo a que este mapa pertence. Os mapas disponibilizados 
são agrupados em diferentes grupos (exemplo: Vendas, Compras, etc.), mas caso 
pretenda pode dividir as configurações em grupos ainda mais personalizados (exemplo: 
Vendas - Encomendas, Compras - Preparação de Compras, etc. ).

Título / Sub título
Ainda com a intenção de personalizar o mapa em questão, deve indicar um título e 
um sub título para o mesmo. A intenção destes campos é possibilitar a identificação 
imediata do mapa.

Número
Mapas com o mesmo título irão ser chamados na mesma janela na aplicação pelo que 
nessa situação deve indicar em que ordem eles irão aparecer.

Outro
Esta opção permite estabelecer uma relação com um campo de uma tabela que não 
seja nem a tabela base do mapa nem nenhuma das tabelas relacionadas.

SQL especial
 dá acesso a um ecrã no qual podem ser inseridas instruções especiais em 

SQL que serão efectuadas aquando da extracção do mapa.

Orientação
Orientação da impressão em papel. Habitualmente é utilizada a impressão em 
formato "Retrato (Portrait)" mas pode também ser utilizada a orientação em "Paisagem 
(Landscape)".

Faz transporte
O sistema vai ou não imprimir uma linha de transporte e outra de a transportar para 
os campos que forem impressos na zona de Totais.
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Papel contínuo
Indicação que vamos usar papel contínuo para a impressão do mapa, logo, não serão 
efectuados transportes.

Moeda nacional / Euros
Com esta indicação activa será possível a comutação entre a moeda nacional e Euros.

Observações
Observações de preenchimento livre sobre a corrente configuração (exemplo: 
Configuração para mapa de Vendas de artigos por cliente).

Selecção de campos

Ao entrar em qualquer configuração de um mapa pode usar  que lhe dá acesso ao 
ecrã onde é realizada a selecção dos campos que vamos usar no desenho do mapa.

Ä A Selecção de campos é uma condição necessária, mas não suficiente para a sua 
impressão no desenho do mapa.

Lista de campos da tabela
Para aceder à lista de campos da tabela faça duplo clique no símbolo  e de imediato 
é disponibilizada a lista dos campos da tabela:

Ä Ao serem mostrados os campos o símbolo passa a  . Um clique neste símbolo 
provoca que a lista de campos deixe de ser visível e volte à situação inicial.

Assim e após ser disponibilizada a lista de Campos da tabela, deve escolher os campos 
pretendidos e transportá-los para a lista de campos Seleccionados. Para isso, é necessário 
executar correctamente todos os passos da operação de selecção e arrasto de um 
campo, habitualmente designada por drag & drop:

  q Seleccionar na lista o campo pretendido;

  q Marcar com o rato o campo em questão;

  q Clicar no botão esquerdo do rato e após ser mostrada o símbolo de campo  
 seleccionado, manter este botão premido para iniciar o transporte do campo  
 para a lista;

  q Transportar o campo, arrastando-o (por intermédio do movimento do rato)  
 para a lista, mantendo sempre o botão esquerdo premido.

   Ä Em alternativa a este passo pode usar  .
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Os campos a seleccionar podem ser basicamente de dois tipos:

  q Pertencentes à tabela original (exemplo: Número do documento);

  q Pertencentes a uma tabela associada à tabela base (exemplo: Nome do   
 cliente).

Todos os campos a partir dos quais se pode aceder à tabela que está associada aos 
mesmos, para se colocar informação associada são representados com um símbolo  .   
Clicando neste símbolo temos acesso a todos os campos da tabela associada à tabela 
base.

Ä Deve seleccionar campos das tabelas para a lista de campos Seleccionados o mais 
possível dentro da ordem que vai necessitar desses campos na configuração do 
documento.

Fórmulas (Campos calculados)
 acede à definição de novas fórmulas, ou seja à criação de um novo campo 

calculado é um dado que é obtido através de campos existentes nas tabelas com 
auxílio das funções.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição. 

Para visualizar a fórmula de um campo que já existe na lista de campos Seleccionados 
faça duplo clique sobre o nome do campo em questão.

Ä Para inserir um campo calculado num dos níveis após ter sido criado aceda a 
Calculados na lista de Campos da tabela e da mesma forma que para um campo de uma 
outra tabela transfira-o para a lista de campos Seleccionados.
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Condições de acumulação
Esta opção permite estabelecer condições para a acumulação de um campo.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Condições de ordenação
Esta opção permite estabelecer condições para a ordenação de um campo.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Condições de quebra
Esta opção permite estabelecer condições para a quebra por um determinado campo.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Ordenação
Sinalização do tipo de ordenação pretendida (ascendente ou descendente).

Ä O sentido da ordenação é aplicado a todos os campos indicados para ordenação.

Campos seleccionados
Nesta janela serão disponibilizados os campos previamente seleccionados para 
inclusão na configuração.

Excluir campos da lista
Para retirar um campo da lista posicione o rato sobre o nome do campo a excluir e use 

.

 
Propriedades dos campos

 
Ordenação
Para seleccionar a ordem pela qual os campos vão ser ordenados clique com o rato 
sobre o nome do campo a ordenar e indique neste campo o nível de ordenação.

Agrupar por …
Indica se vão ser extraídas tantas linhas quantas as que sejam distintas para a 
informação constante deste campo, ou se pelo contrário, a aplicação vai agrupar todas 
as linhas que tenham este campo igual.

Total
Definimos neste campo que este valor vai sendo totalizado, ao longo da listagem, 
para que no final da listagem, ou nas quebras mencione os respectivos totais (ou 
transportes).

Média
Definimos neste campo que vai sendo calculada a média de todas as linhas extraídas.
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Sub total
Indica ao sistema que vai ser efectuado um subtotal de cada vez que mude a 
informação constante deste campo.

Faz salto de página
Indica ao sistema que quando é efectuado o Sub total sobre este campo é forçado o 
salto de página.

Inicializa numeração
Indica ao sistema que quando é efectuado o Sub total sobre este campo é que seja 
reinicializado o número da página a 1.

Repete títulos
Indica ao sistema que quando é efectuado o Sub total sobre este campo são repetidos 
os títulos do mapa.

Faz transporte
O sistema vai ou não imprimir uma linha de transporte e outra de a transportar para 
os campos que forem impressos na zona de Totais.

Pedidos

A opção  dá acesso a um ecrã de configuração dos campos que vão ser usados nos 
pedidos dos mapas.

Ä Após introdução / alteração de cada um dos pedidos do mapa use  para 
guardar as alterações. Se pretender criar um novo pedido para o mapa use . 
Para eliminar um pedido do mapa use  depois de ter seleccionado o pedido em 
causa da lista de pedidos.
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Tipos de pedidos

 
Variável
Pedido de um campo (texto, numérico quantitativo, numérico qualitativo, dinheiro 
ou data), que não fazendo parte de nenhuma das tabelas da aplicação vai servir para 
limitar a extracção do mapa ou apenas para ser impresso.

Exemplo: A percentagem de acumulação no mapa ABC de Artigos.

Ficheiro
Vamos pretender usar um campo da tabela base do mapa ou de uma outra tabela 
relacionada para preenchimento do campo.

Exemplo: Intervalo de datas do documento.

Tabela
Vamos pretender usar uma tabela interna ao sistema para este pedido.

Exemplo: Pedido sobre o status das encomendas.

 
Propriedades dos pedidos

Descrição
Nome do pedido tal e qual ele será mostrado na janela de pedidos dos mapas.

Número de elementos
O número de elementos que pode ser pedido varia de acordo com o tipo de pedido 
pretendido:

Ä No caso das datas podemos usar constantes para as seguintes situações: @HH-Data 
do sistema, @HA-Ano corrente, @HM-Mês corrente.
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  q Um elemento - Será solicitada apenas a introdução de um valor para este   
 pedido;

  q Intervalo De … até … - Será solicitada a introdução de dois valores para   
 este pedido (o inicial e o final);

  q Um ou mais elementos - Será solicitada a escolha entre um ou mais   
 elementos de uma lista de selecção.

Características dos pedidos 
Usar lista
Indica se vamos usar uma lista para fazer a validação dos valores introduzidos neste 
campo.

Invisível
Indica que o pedido vai ser usado para limitar a extracção do mapa mas não vai ser 
visível na janela de pedidos do mapa.

Exemplo: Tipo de terceiro ser igual a 2 - Clientes.

Obrigatório
Indica que o pedido é de preenchimento obrigatório e que não deve permitir a 
extracção do mapa enquanto não for seleccionado um elemento ou mais para este 
pedido.

Condição
Sobre um determinado pedido é possível igualmente incluir condições, cuja forma de 
construção será idêntica às das Condições gerais de extracção.

Exemplo: Não permite seleccionar o sector zzz na lista de sectores.

Condições gerais de extracção
 acede à definição de condições para a extracção da informação. Podem ser usados 

na definição de condições campos da tabela base ou das tabelas relacionadas e 
funções.

Ä As condições aplicam-se de uma forma global e não a um campo específico do 
mapa. Se pretender estabelecer condições para um campo em especial deve optar pelos 
Campos calculados.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição.
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Desenho do mapa

É com o recurso a  que se acede ao ecrã no qual é possível identificar a disposição 
gráfica e estética dos campos na página e consequentemente no mapa impresso. O 
SageMAP utiliza um editor que permite a movimentação livre de objectos no ecrã, 
com a visualização do espaço de edição e do conteúdo na sua versão real.

Ä Todas as suas características, assim como, o seu manuseamento é semelhante para 
todas as zonas do mapa.

No final da configuração do mapa o ecrã de desenho apresentará um aspecto idêntico 
ao seguinte:

Elementos comuns ao desenho do mapa

Seleccionar campos para impressão
A selecção de um campo é feita através do "arrastar" do campo em causa da lista de 
campos disponíveis para a zona do écran em questão.

Ä Esta função não está disponível nas zonas de Totais e Sub totais. Independentemente 
dos campos que foram seleccionados para o mapa, estão sempre disponíveis (com 
excepção das zonas de Linhas e de Totais) os Dados da empresa.

Posicionar os campos no ecrã
Utilizando a régua como orientação, mova o campo fixando-o com o rato (tecla 
esquerda) até à posição pretendida.

Fontes
Definição da fonte a utilizar na impressão do campo ou da zona.

Selecção da zona do 
mapa a configurar
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Bordos

Definição de um bordo para o enquadramento do campo.

Eliminar um campo

Elimina o campo seleccionado do desenho do mapa.

Papel

Informa ao sistema que pretendemos marcar uma margem para início da impressão do 
mapa.

Campos novos

Lista com todos os campos calculados presentes nas configurações existentes.

Condições das áreas visíveis

Possibilidade de criar condições de modo a que sejam visíveis (se a condição for 
verdadeira) ou invisíveis (se a condição for falsa), as diferentes áreas do mapa.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Formatos de impressão

A cada campo deve associar o formato em que pretende que este seja impresso, caso 
contrário todos os campos serão tratados como se de texto se tratasse (alinhados à 
esquerda e sem qualquer tipo de formatação).

Ä As definições de formatação de campos são iguais para qualquer um dos tipos de 
objectos que pode inserir na configuração, pelo que deve consultar o tema Definição 
do formato dos campos no SageDOC para obter mais informações sobre esta 
função.

Cabeçalho

Será a zona a ser impressa no início de cada uma das páginas do mapa.

Cabeçalho do sub total 1 a 4

Será a zona a ser impressa no início de cada uma das quebras para os campos que 
tenham sido definidos como efectuando Sub total.

Títulos

Será a zona a ser impressa no início da extracção da informação e aparecerá antes de 
qualquer uma das zonas descritas abaixo.

Linhas

A zona que será repetida por tantas linhas quantas a que forem extraídas no mapa.
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Imprimir campos repetidos
Ao optar por não imprimir os campos repetidos, está a indicar que não pretende 
disponibilizar o conteúdo dos campos que tenham o mesmo conteúdo da linha 
anterior.

Condições de cálculo
Esta opção permite estabelecer condições de cálculo de um campo.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Condições de impressão
Esta opção permite estabelecer condições de impressão de um campo.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Condições de fontes
Esta opção permite estabelecer condições sobre as fontes de impressão de um campo.

Ä Veja no SageDOC em Definição de condições / campos calculados mais 
informações de como construir um campo calculado ou uma condição.

Sub total 1 a 4
Será a zona a ser impressa no final de cada uma das quebras para os campos que 
tenham sido definidos como efectuando Sub total.

Totais
Será a zona a ser impressa no final da extracção da informação e aparecerá depois de 
qualquer uma das zonas descritas acima.
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Ä Nesta zona não é possível inserir campos pois apenas se indicam quais os campos 
que pretendemos ver totalizados e o descritivo a apresentar quando se processa 
esta zona. Apenas é possível totalizar os campos que estejam marcados na janela de 
Selecção de campos como sendo um campo de Total.

Rodapé
Será a zona a ser impressa no final de cada uma das páginas do mapa.

Confirmar

Usando  confirma as alterações introduzidas na configuração do mapa carregado.

Cancelar

Usando  cancela as alterações introduzidas na configuração do mapa carregado.

Etiquetas / Cheques

Embora com uma entrada distinta, a configuração de etiquetas e de cheques segue em 
tudo os mesmos pressupostos da criação de mapas.

Inserção de opções nos menus NEXT Plus

Após ter efectuado a configuração de um mapa ou de uma consulta é necessário 
colocá-la no menu da aplicação para que possa estar disponível para extracção. Esta 
operação faz-se com recurso ao utilitário SageMenu que é distribuído com a aplicação.
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Mapas - Crystal Reports
É possível o recurso a uma ferramenta standard (Crystal Reports) a elaboração de 
mapas e consultas à medida das necessidades da sua empresa.

Ä Necessita de uma licença adicional para poder adicionar mapas elaborados em 
Crystal Reports às aplicações NEXT Plus.

Chamada de mapas em Crystal Reports

Após ter efectuado a configuração de um mapa é necessário colocá-la no menu da 
aplicação para que possa estar disponível para extracção. Esta operação faz-se com 
recurso ao utilitário SageMenu que é distribuído com a aplicação.
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Ä Deverá indicar o texto "Crystal" antes do nome do mapa no campo Parâmetro para 
que seja reconhecido como um mapa do Crystal reports.



151

Notas
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