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A adenda ao manual do utilizador do RESTUS Touchscreen não pode ser reproduzida e 
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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 3.121.  

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

Zonas de serviço 

Geral 

Foram criados novos campos para configuração das gratificações de clientes. 

• Utilizar sugestão de gratificação – Indicação para ativar a sugestão de gratificação. 

• Percentagem de gratificação – Indicação da percentagem da gratificação a sugerir 
pelo sistema, tendo em base o total do documento (ex.: documento com um total de 
20 EUR, tendo definido este campo com 10%, o valor da gratificação sugerido será de 
2 EUR) . 

• Valor a partir do qual sugere gratificação – Indicação do valor a partir do qual será 
sugerida uma gratificação. (ex.: se neste campo for definido 5 EUR documentos abaixo 
deste valor o sistema não irá sugerir qualquer gratificação). 

• Artigo utilizado no SAFT para gratificação – Indicação do artigo a utilizar para 
contabilizar as gratificações aquando da exportação do ficheiro SAFT. 

 

 

Figura 1 – Zonas de serviço 
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Front-Office 

Gratificações 

Tendo como base as configurações anteriormente definidas, o sistema irá calcular 
automaticamente o valor da gratificação a sugerir, tanto na impressão de contas, como no ecrã 
de pagamento de documentos. No ecrã de pagamento de documentos estará disponível um 
botão com a indicação da gratificação a aplicar, valor este que poderá ser editado. 

 

Figura 2 – Front-Office 

 

 

 

Figura 3 – Documento 

Gratificação automaticamente sugerida Total a pagar com gratificação Total dos artigos 
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O valor da gratificação pode ser alterado manualmente, digitando o novo valor pretendido no 
keypad numérico e clicando no botão da gratificação. 

NOTA: O acesso a esta funcionalidade esta limitado às permissões definidas para o 
empregado (Ficheiros > Empregados > Ficheiro > Zonas de serviço > Permissão de gorjetas). 

Se o valor da gratificação inserido manualmente for superior ao valor total a pagar da mesa, 
será aplicada como gratificação a diferença entre o total a pagar e o total colocado para 
gratificação (ex.: total da mesa 20 EUR - inserida manualmente a gratificação de 30 EUR - o 
total da gratificação a aplicar será de 10 EUR (20 EUR do total da mesa + 10 EUR de 
gratificação perfaz o total de 30 EUR da gratificação definida)). 

 

Na emissão de contas será impressa a sugestão de gratificação consoante a percentagem 
configurada na Zona de Serviço. 

 

 

Figura 4 – Conta 
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Também no ecrã de LCD – display de cliente, quando configurado, irá apresentar os valores 
de gratificação. 

 

Figura 5 – Ecrã LCD 

 

O Relatório de Totais por tipos de pagamento foi alterado para incluir a informação do total de 
gratificações no período indicado. 

 

 

Figura 6 – Relatório Totais por tipos de pagamento 
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Proteção de dados pessoais 

Foi retirada a obrigatoriedade de inserção dos dados do cliente para documentos de valor 
superior a 1.000 EUR de acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2019. 

 

 


