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Sage API
Introdução

Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicativos).

Funções acessíveis por programação e que permitem utilizar características do software 

menos evidentes ao utilizador.

Sage API

Consiste num componente destinado a ser usado por aplicações terceiras para efetuar 

leitura e gravação de movimentos e entidades na base de dados.

Vantagens

• Validação dos registos introduzidos

• Computação e processamento adequado

Nunca devem ser gravados movimentos diretamente na base de dados
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Sage API
Exemplos

Integração com portais de vendas

Efetuada encomenda no portal e depois integrada na aplicação Sage.

Integração com softwares de produção

Lê a encomenda na aplicação Sage para integração no software especifico de produção e 

depois é gerada a fatura na aplicação Sage.

Integração de documentos de fornecedores

Fornecedores enviam documentos em ficheiro eletrónico (Excel, xml, txt) e são lidos e 

integrado na aplicação Sage.

Integração de auto vendas

Vendas efetuadas em maquinas de auto venda (Tablets) que no final do dia são integradas 

na aplicação Sage.
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Sage API
Ferramenta

Microsoft Visual Studio

Pacote de ferramentas da Microsoft para 

desenvolvimento de software especialmente 

sobre a plataforma .NET Framework e às 

linguagens Visual Basic (VB), C, C++, C# , J# e 

ASP.NET

Microsoft Visual Studio Express 2013

Gratuito apenas necessário um registo básico 

com e-mail.
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Sage API
Linguagem

C#

Linguagem de programação orientada a objetos, 

desenvolvida pela Microsoft como parte da 

plataforma .NET.

.NET Framework

Plataforma única para desenvolvimento e execução 

de sistemas e aplicações.

Todo e qualquer código gerado pode ser executado 

em qualquer dispositivo que possua a framework

instalado.

Baseia-se num dos princípios utilizados na 

tecnologia Java (Just In Time Compiler).
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Sage API
Interop

Componente:

Desenvolvidos em Visual Basic 6 de tecnologia COM (Component Object Model).

Desenvolvimento de C# utiliza .NET Framework.

Problemas de incompatibilidade

Em vez de referenciar diretamente o componente COM, é aconselhado referenciar os 

competentes de interoperabilidade.

Referenciar ficheiros Interops

Mais informação: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6bw51z5z.aspx
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Sage API
Plataforma

Plataforma x86

Menu: Build - Configuration Manager
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Sage API
Next

Licença:

• Versão: VISION

• Modulo: L - API (Application Programming Interface)

• Serviço Plus ou Premium

• Solicitar emissão de licenciamento com modulo L

• Condicionado à data do serviço

Instalação

• Sage Next instalada na máquina onde vai correr a API.
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Sage API
Next - Componente

Referenciar: Sage.NGCO.Api.dll

Localizado: “C:\Program Files (x86)\Sage\Next\Bin”.

Interops

Ficheiros disponibilizados no exemplo
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Sage API
Next - Objetos

• BaseNext (objeto inicial)

Classe responsável pela validação dos 

utilizadores, ligação à base de dados, 

instanciação das classes de controlo de 

mensagens e instanciação de todos os 

outros objectos.

• Artigos

• Clientes

• Fornecedores

• DocumentoComercial

• DocumentosGCLin

• LotesLinha

• NumSerieLinha

• Medidas

• DocumentoContabilistico

• Bancos

• PlanodeContas

• DocumentoFinanceiro

• DocumentosCcLin

• DocumentoContabilistico
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Sage API
Next - Propriedade e Métodos

Propriedades:

Campos da tabela

• Codigo

• ABREV

• Nome

• (…)

Métodos:

• Validar

• Inserir

• Alterar

• Ler

• Remover

• UltimaMensagem

• UltimoErro

• ActivarGrelhasDesconto

• ActivarLinhasPreco

• ClienteComCredito

• AdicionaLinha

• RetiraLinha

• AprovarEncomenda

• SugereValoresLin

• (…)
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Sage API
Next - Código inserir artigo

// Instanciar objeto BaseNext

SageNGCOApi.BaseNext SageNextAPI = new SageNGCOApi.BaseNext();

// Carregar valores para os propriedades

SageNextAPI.PercIni = "C:\\ProgramData\\Sage\\2070\\Next\\";

SageNextAPI.PercLOG = "C:\\ProgramData\\Sage\\2070\\Next\\";

SageNextAPI.Empresa = "FDISQL";

SageNextAPI.Password = "API";

SageNextAPI.Login = "API";

// Definir variável para colocar o resultado da evocação dos métodos

int resultado;

// Evocar método  iniciar 

resultado = SageNextAPI.Iniciar();

if (resultado != 0) // 0: Sucesso

{

MessageBox.Show("Erro ao iniciar Sage Next API");

}
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Sage API
Next - Código inserir artigo

// Instanciar objeto Artigos

SageNGCOApi.Artigos objArtigo = new SageNGCOApi.Artigos();

// Carregar valores para as propriedades

objArtigo.Codigo = "000";

objArtigo.ABREV = "Abreviatura";

objArtigo.Nome = "Nome do Artigo";

objArtigo.IVA = 4; // 1-Isento; 2-Resuzido; 3-Intermédio; 4- Normal

objArtigo.TpBem = 3; //  1-Mercadorias; 2-Serviços; 3-Activos; 4-Outros bens

objArtigo.UNBASE = "UN";

objArtigo.OBSERV = "Artigo inserido via API";

// Evocar método validar artigo

resultado = objArtigo.Validar();
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Sage API
Next - Código inserir artigo

// testar resultado do método

if (resultado == 0) // 0: Sucesso

{

// Inserir artigo

resultado = objArtigo.Inserir();

if (resultado == 0) // 0: Sucesso

{

MessageBox.Show("Artigo inserido com sucesso!");

}

else

{

MessageBox.Show("Erro ao inserir artigo: " + objArtigo.UltimaMensagem());

}

}

else

{ MessageBox.Show("Erro ao validar artigo: " + objArtigo.UltimaMensagem());}

SageNextAPI.Terminar();
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Sage API
Next - Código inserir documento

// Instanciar objeto Documento

SageNGCOApi.DocumentoComercial documento = new SageNGCOApi.DocumentoComercial();

// Activar metodos

documento.ActivarGrelhasDesconto = false;

documento.ActivarLinhasBonus = true;

documento.ActivarLinhasPreco = true;

// Carregar valores para as propriedades

documento.cab.Sector = "ANS";

documento.cab.TipoDocumento = "ENC";

documento.cab.Serie = 1;

documento.cab.Data = DateTime.Now.ToString("dd-MM-yyyy");

documento.cab.NossoNoDocumento = 0; // 0 lê numerador

documento.cab.TipoTerceiro = 2; // 1-Fornecedor; 2-Cliente

documento.cab.Terceiro = "001";

documento.cab.Moeda = "EUR";

documento.cab.RegimeIva = documento.Cliente.REGIVA; 

documento.Origem = SageNGCOApi.eOrigemDocumento.NaoAplicavel; 

// 0- Não Indicado; 1-Não aplicavel; 2-Finalizado; 3-Preparação 
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Sage API
Next - Código inserir documento

// Instanciar objeto linhas de documentos

SageNGCOApi.DocumentosGcLin linha = new SageNGCOApi.DocumentosGcLin();

// Carregar valores para as propriedades

linha.TipoDeLinha = 1;  // 1-Movimento; 2-Abatimento; 3-Despesa; 4-Informativo

linha.Armazem = "AR1";

linha.Artigo = "CAF01";

linha.Unidade = "UN";

linha.Quantidade = 1;

// Metodo para determinar os campos a sugerir (ou não) da linha do documento

documento.SugereValoresLin(linha, true, true, true, true, true, true, true); 

//Unidade, Descricao, Quantidade, PrUnit, Desconto, Iva

// Adicionar objecto linha ao objecto documento

documento.AdicionaLinha(linha);
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Sage API
Next - Código inserir documento

// Validar e Inserir documento

if (documento.Validar() == 0)

{

if (documento.Inserir() == 0)

if (resultado == 0) // 0: Sucesso

{

MessageBox.Show("Documento inserido com sucesso!");

}

else

{

MessageBox.Show("Erro ao inserir documento: " + documento.UltimaMensagem());

}

}

else

{ MessageBox.Show("Erro ao validar documento: " + documento.UltimaMensagem());}

documento = null;

linha = null;

SageNextAPI.Terminar();

SageNextAPI = null;
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