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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 3.111.  

Faz referência a retificações e alterações ao modo de realização de algumas das 

funcionalidades existentes. 
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Back-Office 

Periféricos 

Cashlogy 

Foi incorporado nesta versão a integração com a interface de gestão de pagamentos a dinheiro 

Cashlogy. 

Foi adicionado nos periféricos um novo separador com a opção Cashlogy, onde deve ser 
indicado o IP da máquina que esta a gerenciar o equipamento Cashlogy (onde se encontram 

instalados os drivers do fabricante). A porta por omissão é a 8092. 

 

 

Figura 1 –Configuração Cashlogy – Terminais 

 

Nos Tipos de pagamento, deve ser definido um tipo de pagamento para utilizar a Cashlogy. 

 

 

Figura 2 –Tipos de pagamento 
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Quando o terminal se encontra configurado para utilizar a Cashlogy, ao utilizar o Tipo de 
pagamento respetivo no Front-Ofice, esse pagamento será gerido pela Cashlogy. O mesmo 

se aplica às opções de movimento de caixa e de fecho do dia. 

 

O campo “Cartão RFID” presente no ficheiro de empregados passou a ser editável para se 
definir os acessos as opções disponíveis no Back-Office da Cashlogy. Estas serão as 
permissões utilizadas para este utilizador. 

Deve ser introduzido uma string no seguinte formato: G1111111111110 (letra G seguida de 13 
números 0 ou 1) 

 

 

Figura 3 –Acessos Cashlogy - Empregados 

 

Configuração da string a utilizar no campo RFID: 

Gabcdefghijklm 

a. Estado do Cashlogy (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

b. Acrescentar trocos (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

c. Acrescentar trocos - 1 cent (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

d. Retirar numerário (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

e. Retirar “Stacker” (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

f. Esvaziamento completo (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

g. Dar troco (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

h. Fecho / Fundo de caixa (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

i. Ver logs (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

j. Colocar as moedas a zero (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

k. Estatísticas absolutas e relativas (1 para ter acesso à opção, 0 para não ter) 

l. 1 para o ecrã da Cashlogy se sobrepor aos outros ecrãs, 0 ecrã em segundo plano. (Quando 
usado com o simulador Cashlogy, deverá ser utilizado o 0. Quando usado diretamente com a 

máquina, utilizer o 1) 

m. Manutenção (1 para ter acesso à opção) 
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Listagens 

Mapas de Impostos 

A listagem de Mapa de Impostos por documento foi otimizada. Verificou-se uma lentidão na 
exportação da listagem, dependendo dos filtros selecionados, e da dimensão dos dados. 

 

 

Utilitários 

Ficheiro SAF-T PT 

A exportação do ficheiro SAF-T PT foi revista de modo a ultrapassar situação de alguns dos 
valores obtidos para efetuar os cálculos da exportação estarem a ser arredondados a duas 

casas decimais, o que provocava pequenas diferenças de cêntimos no resultado final. 

 

 

     RestusWeb 

Arredondamentos 

Foi verificado que em certas circunstâncias os valores dos totais do documento (líquido, ilíquido 

e impostos) exportados para o SAF-T PT não correspondiam à soma exata das linhas exibindo 
diferenças de um cêntimo. Foi revista esta situação. 

 

Permissões 

Foi revisto o acesso de um funcionário à opção de imprimir contas, pois verificou-se que 
quando este não tem permissão para essa funcionalidade, na segunda tentativa a aplicação 

bloqueava. 

 

Designação de botões 

Foi revisto o posicionamento do texto inserido nos diferentes botões existentes na aplicação, 
visto que em certas situações este não era visualizado corretamente.  

 

Observação de artigos 

O processo de impressão das observações dos artigos nos pedidos foi revisto, tanto através 
do RestusWeb como também através do Front-Office, visto que as observações não eram 

impressas na totalidade dependente do tamanho e/ou número de linhas. 

 

 

     Outros 

Validação NIF 

Foi implementado a validação de NIF’s começados pelo algarismo 3 (Front-Office e módulo de 

Contas Correntes). 


