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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 3.120.  

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

Configuração 

Modo de Funcionamento > Empresa 

Foi adicionado o campo “Região do imposto” na Configuração > Modo de funcionamento, 
separador Empresa. 

Este campo identifica a região do imposto e será utilizado na criação do ficheiro SAF-T (não 
sendo assim já necessário preencher na janela da exportação do ficheiro). 

 O campo é de preenchimento obrigatório, assim deverá ser configurado após o upgrade desta 
versão (tanto o Front-Office como o RadioHost não funcionaram até que este campo seja 
preenchido). 

 

 

Figura 1 –Região do imposto 

 

 

Front-Office 

QRCode 

Com base no Decreto-Lei n. 28/2019 (Portugal), foi implementada a impressão do QRCode 
em todos os documentos comerciais SAFT-T PT. Quando a empresa estiver localizada em PT, 
em empresas não PT a impressão permanece igual, ou seja, sem o QRCode. 

O QRCode é um código que engloba os elementos principais de um documento, e que poderá 
ser lido através de um leitor de código de barras adequado para tal. 

Os impressos existentes na aplicação foram adaptados para possibilitarem esta impressão, 
não sendo necessária qualquer configuração adicional. 
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Figura 2 –Impressão QRCode 

 

 

Fecho do dia 

O Fecho do dia sofreu uma revisão, pois verificou-se que durante o processo de fecho, em 
certas situações a aplicação não removia com sucesso os documentos mais antigos com base 
no número de dias definidos no Modo de Funcionamento > Fecho – “Numero de dias a guardar 
dados”. 

 

 

     Outros 

RadioHost 

Foram adicionadas funcionalidades ao gestor de comandos de radio, RadioHost. Passou a 
verificar se o fecho do dia foi realizado enquanto o sistema estiver ativo. Se tal acontecer, 
atualiza automaticamente a data de trabalho. O RadioHost pode agora ser minimizado.  

Foram também revisto o modo como são verificadas o numero de instancias a correr do 
RadioHost de modo a  que não sejam gerados conflitos com outras instâncias de RadioHost 
que estejam a ser executadas no mesmo local de instalação. 


