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Introdução 

Esta adenda ao manual do Restus Touchscreen é referente a alterações incorporadas na mais 
recente versão da aplicação, a versão 3.110.  

Faz referência a retificações e alterações ao modo de realização de algumas das 
funcionalidades existentes. 
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Back-Office 

Periféricos 

LCD 

Para além de suportar ficheiros do tipo flash, a utilização de um segundo monitor (LCD) passou 
a permitir a seleção de ficheiros de vídeo nos formatos, avi, wmv e mp4. 

 

 

Figura 1 –Configuração LCD 

 

 

 

Front-Office 

Inicialização 

Extras/ Holds/ Descritivos 

A inicialização da aplicação foi revista. Foi otimizado o tempo de leitura dos Extras/Holds/ 
Descritivos. Esta alteração veio provocar uma melhoria na velocidade de carregamento dos 
dados em alguns casos superior a 50%. 
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     RestusWeb 

Ordem numérica 

No web.configu, na secção de “appSettings” foi adicionada a key “MobileKeypad”. Este campo 
tem como objetivo permitir definir como é mostrado o teclado numérico. Com o valor a “false” 
funciona como anteriormente, ou seja, o teclado numérico é apresentado como 7,8,9 / 4,5,6 / 
1,2,3. Com o valor a “true”, funciona como o keypad de um telemóvel (1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9). 

 

 

Descritivos 

Foi feita uma pequena revisão ao modo de visualização dos descritivos para que estes sejam 
apresentados da mesma forma como do Front-Office (duas ou mais linhas). 

 

 

Transferência de pedidos 

Foi revisto o processo de transferência de artigos entre mesas a nível de impressões, pois 
verificou-se que o talão com esta informação não estava a ser impresso em algumas situações. 

 

 

Ordem das opções 

Foi adicionada ao web.config a possibilidade de se utilizar a string  “KeypadOperacionsOrder”. 
Esta configuração permite definir/alterar a ordem das opções disponíveis junto ao teclado 
numérico (Pagar, Conta, Descritivos, etc.). 

 

Utilização: <add key=”KeypadOperacionsOrder” value=”Kpayment|KBill|KTransfer|KModifiers 

|KExtras|KHolds” /> 

Basta alterar posteriormente a ordem dentro do “value”. 

 

Figura 2 –RestusWeb – opções keypad 
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     Outros 

Comandos X64 

Foi verificado que os artigos marcados como “não disponíveis” não estavam a ser incluídos no 
upload dos artigos para o x64. Sendo que o X64 tem como requisito para a ajuda interna por 
família ter os códigos dos artigos sequenciais por cada família, como não eram enviados os 
artigos “não disponíveis”, era quebrada a sequencia numérica, deixando de funcionar 
corretamente a ajuda do x64. 

Este processo foi alterado para que todos os artigos sejam enviados, mesmo os marcados 
como “não disponíveis”. Estes artigos são enviados mas com a designação de N/D. 

 

 

Instalador 

Na presente versão, foi retirado do processo de instalação o motor da Base de Dados Microsoft 
SQL Server, e consequentemente também do Dotnet Framework (também não é feita a 
verificação do UAC – User Account Control, o qual deverá estar desativado no Sistema 
Operativo). 

Quer isto dizer que em novas instalações, será necessário que o sistema operativo esteja 
instalado previamente com estes componentes. 

 

 

 

 

 


