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INTRODUÇÃO 
 

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na 
mais recente versão da aplicação, a versão 1.19.  

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre-
ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introdu-
zidas, destacam-se: 

 Automatização da gestão de requisições; 

 Artigos do tipo Menu; 

 Incrementação do nível de preços 

 Ficheiro de Idiomas 

 Otimizações a nível do POS (informação saldo do PMS, separadores, etc) 

 Inclusão de diversos novos métodos de web-services; 
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FICHEIROS 

ARTIGOS 

Artigos Compostos – Extras/Holds 

Passou a ser possível inserir preços de extra e hold em artigos do tipo composto, e defini-
los como extras/holds de outros artigos. 

 

Filtro de Extras/Holds 

Na configuração dos extras/holds da ficha de um artigo, o filtro da sub-sub-família foi re-
visto, pois verificou-se que não se encontrava a funcionar corretamente. 

 

 

ENTIDADES 

Armazens 

Foram criados os campos "Armazem emissor" e "Armazem recetor" no ficheiro de Enti-
dades (separador Automatismos), os quais quando preenchidos, forçam a utilização des-
tes armazéns na emissão de documentos, não possibilitando a sua alteração, sobrepondo-
se assim à configuração do terminal\zona de serviço. 

 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

Unidade 

Foi criado um novo campo no ficheiro de Tipos de Documentos para a indicação da uni-
dade a utilizar na movimentação. Pode ter 4 valores (Omissão, compra, venda e stock). 

 

 

IDIOMAS 

Opção de idiomas 

Foi adicionado o ficheiro de Idiomas, o qual possibilita nos artigos definir a designação 
"normal" e “curta” nos vários idiomas criados, e permite depois, em modo F&B, associar 
à mesa um idioma, sendo que posteriormente na impressão de contas e documentos são 
assumidas as designações definidas para desse idioma. 

O idioma pode ser alterado a qualquer altura enquanto a mesa permanecer aberta, inclu-
sive no ecrã de pagamento. 
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Figura 1 – Ficheiro de idiomas 

 
Figura 2 – Ficheiro de idiomas - Artigos 

 
Figura 3 – Ficheiro de idiomas - POS 
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CONFIGURAÇÃO 

Acessos 

Nos grupos de acesso passou a ser possível definir se os utilizadores associados ao grupo 
podem utilizar terminais de determinadas zonas de serviço. 

Para isso temos na dropdown «Tipo de opção» a possibilidade de escolher «Zonas de ser-
viço». 

Após selecionar é mostrada todas as zonas de serviço ativas, permitindo indicar se os uti-
lizadores do grupo têm acesso. 

Posteriormente, aa autenticação do utilizador é verificado se tem acesso ao terminal (pela 
zona de serviço). 

 

 
Figura 4 – Grupos de acesso 

 

Utilização de entidades bloqueadas 

Foi criada uma opção na configuração geral da aplicação > separador Entidades, a qual 
quando selecionada, permite que seja possível emitir documentos para entidades bloque-
adas, desde que o documento utilizado não influencie a débito a conta-corrente (são per-
mitidos documentos a crédito, ambos ou nenhum) 
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Figura 5 – Utilização de entidades bloqueadas 

 

Interface PMS 

Foi acrescentada a informação do código do Sub-departamento juntamente à designação, 
na associação de famílias e tipos de pagamento na configuração do Interface PMS. 

 

Número de preços 

Foi acrescentada a opção de definir, no separador de artigos-preços da configuração ge-
ral, a quantidade de preços de venda disponíveis na ficha dos artigos, e consequentemente 
nas diferentes opções da aplicação que estejam dependentes desta configuração, como 
por exemplo nos documentos de venda, nos vários utilitários de artigos existentes, defi-
nições dos preços por intervalo de mesa, por entidade, listagem de preçário, etc. 

Foi ainda aumentado o número de preços disponíveis de 5 (omissão) para 9. 

NOTA: No caso de serem utilizados vários preços, pode ser utilizada em conjunto a opção do Inter-
face visual para limitar o número de campos visíveis. 

 

 
Figura 6 – Configuração preços venda 
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Figura 7 – Ficha do artigo – preços de venda 

 

Zonas de Serviço > Interface PMS 

Foi acrescentada a opção da definição do interface de PMS por Zona de Serviço, para a 
verificação do PMS a utilizar no lançamento de movimentos a passantes. Anteriormente a 
opção definida na configuração geral, separador F&B aplicava-se a toda a aplicação, agora 
ao definir um Interface PMS diretamente na Zona de Serviço, esta configuração sobrepõe-
se à definição geral. 

 

 
Figura 8 – Zona de serviço – configuração PMS 
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Zonas de Serviço > Fecho do dia 

Foi acrescentada uma configuração à Zona de Serviço que permite indicar que não é pos-
sível fazer o fecho do dia nessa Zona de Serviço no caso de existirem mesas em aberto. 

 

Zonas de Serviço > Configuração de mesas 

A configuração da lista de mesas por Zona de Serviço (ou partilhadas por todas as Zonas 
de Serviço) foi revisionada, para existir um maior controlo dos dados, deixou de ser pos-
sível reconfigurar intervalos de mesas que contenham mesas em aberto. 

 

Interface Visual 

Foi criada na ficha da interface visual a opção "Linhas por página nas listas de ficheiros" 
no novo separador "Geral". O valor aqui configurado ira alterar o número de itens visíveis 
por página nas variadas listas de ficheiros presentes na aplicação (como nos artigos, fa-
mílias, opções do menu "Movimentação" como documentos, encomendas, inventários, 
etc). 

 

Utilização do ponto\virgula 

Foi disponibilizada a possibilidade de utilização do ponto como substituição da vírgula na 
digitação de valores em toda a aplicação, como por exemplo nas fichas dos artigos, fichas 
técnicas e unidades. 

 

 

 MOVIMENTAÇÃO 

DOCUMENTOS DE CLIENTES 

Ajuda de artigos 

A ajuda dos artigos, quando em utilização da limitação de artigos por Zona de Serviço, foi 
reestruturada internamente, visto que em determinadas situações não eram apresenta-
dos todos os artigos na lista. 

 

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES 

Anulação de documentos 

Passou a ficar registado nos utilitários da aplicação> registo de eventos, a informação re-
ferente à anulação de documentos de fornecedores (documento, utilizador, data e hora). 
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ENCOMENDAS 

Conversão de Requisições 

Foi adicionado nesta versão a funcionalidade de automatizar o processo de requisições 
entre departamentos dentro de uma unidade/estrutura. 

Passou a existir um campo nos tipos de documentos de encomendas para indicar se são 
usados como requisições (Tipo de aplicação). Deverá ser criado assim um novo tipo de 
documento. 

 
Figura 9 – Requisições internas – tipo documento 

Na configuração da zona de serviço foi adicionado um campo para indicar qual o tipo de 
documento a criar na conversão de requisições. Poderá ser utilizado a guia de saída ou 
outro tipo de documento similar (transferências). 

 

 
Figura 10 – Requisições internas – zona de serviço 

 

http://www.winmax4.com/index.html


ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20 
 

 

ItBase informática e sistemas s.a - 12 - www.itbase.pt 

 

O próximo passo será então emitir as Requisições pretendidas através da opção de Enco-
mendas de clientes. 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Requisições internas – documento requisição 

 

 

 

No menu de movimentação passou a existir a opção «Conversão de requisições». Nesta 
opção aparecem as requisições criadas que ainda não foram processadas. Esta opção de-
verá ser utilizada num posto configurado com o Armazém central\Economato, pois é de 
onde irá sair o stock para os diferentes armazéns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de documento Requisição Interna, criado anteriormente 

Armazém emissor do pedido, o que esta a fazer o pedido de material, ou seja, o que ira receber o stock 

Código da entidade é facultativo, pode ser deixado a vazio (zero), ou criada uma entidade para o efeito 
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Figura 12 – Requisições internas – conversão 

 

 

 

 

 

Após selecionar as requisições e ao indicar o processamento, é criado um documento por 
cada armazém das requisições selecionadas. 

No final é mostrada a lista dos documentos criados. Estes documentos são deixados em 
aberto caso haja a necessidade de serem alterados. 

 

Existe ainda a opção de Edição continua na emissão de requisições internas no menu Mo-
vimentos > Importar, com o objetivo de agilizar e acelerar o processo de inserção de re-
quisições, pois desta forma permite indicar as quantidades aos artigos a incluir na requi-
sição numa janela prévia com todos os artigos apresentados, sendo apenas necessário in-
dicar a sua quantidade.  

A lista de artigos editados é depois importada para a requisição. 

 

Filtro para limitar os resultados por armazém\tipo de documento 

Indicação para processamento das requisições selecionadas 
(emitir documento de transferência) 

Seleção das requisições a processar 

Dar as linhas como processadas (retira os documentos da 
lista - não emite documento, não transfere o stock) 

Clicar na linha para consultar o documento 

Atualização da lista, com novas requisições efetu-
adas nos diferentes terminais 
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Figura 13 – Edição continua requisições 

 

 
Figura 14 – Lista de artigos – requisições 

Na configuração Geral > Documentos > Encomendas foi adicionada a opção “Abrir auto-
maticamente importação contínua nas requisições internas”, caso esta opção esteja li-
gada, ao entrar numa requisição, a opção de importar em edição contínua abre automati-
camente. 

Foram criadas ainda permissões para o acesso à opção de Conversão de requisições, e 
também isoladamente para a funcionalidade de “Dar como processadas”. De notar tam-
bém que fica guardado no registo de eventos a informação do utilizador que utilizou a 
opção de dar documentos como processados. 
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Filtro encomendas 

Na lista de encomendas (clientes e fornecedores), foi adicionado o filtro a indicar o estado 
«Saldado», tendo as opções «Por saldar» e «Saldado». 

 

 

PONTO DE VENDA 

Questões-Menus 

Foi acrescentada nesta versão a possibilidade da criação de artigos do tipo Menu, como 
por exemplo um “Menu do dia”, em que este contenha a possibilidade de escolha de um 
de diferentes artigos para cada questão (entradas, bebidas, pratos principais, etc) 

Primeiro, devem-se criar as questões no ficheiro de questões, que irão servir de base para 
o menu. 

 

 
Figura 15 – Ficheiro de questões 

 

Depois na ficha do artigo principal, separador POS-Questões, devem-se definir quais as 
questões disponíveis, e quais os artigos associados a cada questão. 
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Figura 16 – Ficha de artigo - questões 

 

 

 
Figura 17 – Ficha de artigo – questões 2 

 

 

 
Figura 18 – Artigos por questão 

 

 

Artigos disponíveis para selecção por questão Questões disponíveis neste menu 

Ordem em que irão aparecer as questões 
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No ponto de venda, ao lançar o artigo Menu, serão feitas as questões selecionadas anteri-
ormente. 

 

 
Figura 19 – POS – artigo menu 

 

As questões não respondidas (indicado “terminar”) podem ser acedidas posteriormente, 
mesmo após o envio do pedido, clicando na linha da questão, como por exemplo uma so-
bremesa. 

 

 
Figura 20 – Completar menu 

 

Na impressão, o valor atribuído aos artigos é dividido pelo total de preço do menu, per-
centualmente pelo preço definido de venda de cada um individualmente. 
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Figura 21 – Talão de venda 

 

Na Listagem de Vendas > Artigos > Movimentos, foi adicionado o filtro para os artigos do 
tipo Menu, tendo as opções de mostrar apenas o artigo “principal”, ou apenas os compo-
nentes. 

 
Figura 22 – Listagem Movimentos de artigos 
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Edição do Hospede 

Foi adicionado o botão de inserção \ edição \ cancelamento a qualquer altura do hóspede 
associado a uma mesa \ venda. 

 

 

 
Figura 23 – Hóspede PMS 

 

Indicação do saldo disponível 

Foi adicionada uma indicação visual quando é apresentada a informação geral do hóspede 
com a indicação do seu saldo disponível, e nos casos da conta a pagar na mesa ultrapassar 
este mesmo saldo, este valor é destacado a vermelho. 

Esta opção esta dependente do PMS estar configurado para avisar ou bloquear os movi-
mentos dos folios. 

 

 
Figura 24 – Saldo hóspede PMS 
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Anulação de documentos 

Foi revisto o processo de anulação de documentos que tenham sido transferidos para o 
PMS. 

Sendo que anteriormente apenas era possível anular documentos emitidos no próprio dia 
de trabalho, agora é possível anular, desde que os movimentos sejam de contas passantes 
(ainda ativas) ou que a reserva esteja ainda no estado de check-in. 

 

Inicialização 

Foi otimizado o processo de leitura dos artigos no início de sessão do Ponto de Venda. 

 

Revisões 

Algumas operações no POS foram revistas nesta versão. Verificou-se que ao selecionar 
uma entidade e logo de seguida dar indicação de pagamento, apenas o ultimo lançamento 
ficava selecionado. 

Também no lançamento de artigos do tipo Menu, ao selecionar uma entidade com des-
conto definido na ficha, esse desconto não se estava a refletir no apuramento do cálculo 
do valor dos componentes. 

 

Caracteres artigos 

Foram revistos todos os caracteres que poderiam interferir na correta leitura dos artigos 
no Ponto de Venda, quando utilizados no campo dos “outros códigos” na ficha dos artigos, 
como por exemplo pelicas. 

 

Relatório Totais por tipos de pagamento 

O relatório de Totais por tipos de pagamento passou a estar disponível para seleção dos 
relatórios a serem impressos no fecho do dia mesmo que não esteja licenciado o módulo 
de F&B. 

 

Separadores 

Foram feitos melhoramentos à funcionalidade já existente de separadores, passando a ser 
possível por exemplo fazer divisões de artigos dentre de separadores, lançamento de no-
vos artigos para um separador já existente, e também possível inserir um artigo em qual-
quer parte da lista de artigos já lançados. 

 

Consulta de documentos 

Foi acrescentada à consulta de documentos no Ponto de venda, quando em modo F&B, 
uma coluna com a informação do número da mesa utilizado em cada documento. 
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Anulação de documentos 

A consulta de documentos anulados no POS foi revisionada pois verificou-se que não es-
tavam a ser visualizadas as linhas de artigos dos documentos anulados. 

 

Importação de documentos 

A importação de documentos anulados no POS foi revisionada pois verificou-se que os 
artigos registados como extras\holds não estava a ser incluídos nesta operação. 

 

Ordenação dos documentos 

A ordenação das opções “Consultar documento”, “Documentos suspensos” e “Importação 
de documentos” passou a ser feita por ordem decrescente relativo à data de emissão. 

 

Artigos não categorizados 

Quando em utilização a opção de não permitir o lançamento de artigos não categorizados 
no POS, verificou-se que havia uma necessidade dos artigos configurados como ex-
tras/holds de outros artigos estarem sempre disponíveis, independentemente dessa con-
figuração. 

 

Artigos com caracter “&” 

Foi corrigida a situação dos artigos que continham o caracter “&” no código não ser pos-
sível edita-los. 

 

Vendedor modo F&B 

Verificou-se que o vendedor não estava a ficar registado nas vendas efetuadas em modo 
F&B. 

 

Otimização do cursor 

Foi otimizada a inserção e edição dos valores no teclado numérico, pois não era possível 
editar o texto nos intervalos, apenas no fim do mesmo. 

 

Login de empregados 

Foi revisionada a mensagem que é apresentada ao utilizador quando este tenta fazer Lo-
gin e não tem permissões para aceder ao Tipo de Documento que esta configurado por 
omissão na abertura de uma mesa\venda, pois esta encontrava-se incorreta, indicando 
“utilizador inexistente”. 
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Permissões de empregados 

Foi revista a forma como a aplicação se comporta aquando de situações de refresh do 
browser, forçando agora um novo login de empregado, evitando assim a utilização das 
credencias indevidamente por outros utilizadores. 

 

Códigos de barras 

Verificou-se que os artigos não estavam a ser lidos corretamente pelo código de barras 
quando estes eram compostos por 24 caracteres. Esta situação foi agora corrigida. 

 

Transferência de mesa 

Verificou-se que ao transferir artigos entre mesas, em determinadas situações estavam a 
ser visualizadas mesas já não disponíveis\configuradas na Zona de Serviço. 

 

Interface visual 

Foram feitas otimizações à opção de “utilização móvel” presente no ficheiro de Interface 
Visual, pois detetou-se um funcionamento incorreto em certas situações. 

 

 

PROCESSAMENTO DE AVENÇAS 

Faturação eletrónica 

O processamento de avenças sofreu uma revisão, visto que em algumas situações a cria-
ção de documentos por avença não funciona corretamente quando em utilização entida-
des com faturação eletrónica. 

 

 

INVENTARIOS 

Filtros 

Foram adicionados os filtros de sub-familia e sub-sub-familia na inserção de artigos nos 
inventários. 
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LISTAGENS 

VENDAS 

Documentos Emitidos 

Foi acrescentado à listagem de documentos emitidos, como também às listagens de arti-
gos (compra e venda) a informação (adicional à data) da hora de emissão/anulação. 

 

 
Figura 25 – Listagem de vendas 

 

ARTIGOS 

Histórico de movimentos 

A listagem de Histórico de movimentos de artigos passou a apresentar a informação do 
armazém emissor e recetor do movimento. 

 

Existencias em – artigos matriz 

A listagem de Artigos > Existencias em sofreu uma revisão, pois verificou-se que em arti-
gos do tipo matriz o stock não estava a ser contabilizado corretamente quando incluídos 
documentos do tipo transferência de stock entre armazéns. 

 

Existencias - Filtro de IVA 

Nas listagens de "Existencias em..." e "Existencias" foi criada uma checkbox para permitir 
selecionar se a listagem é apresentada com os artigos separados por Taxas de compra, em 
vez de separados por família. 

 

 

http://www.winmax4.com/index.html


ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20 
 

 

ItBase informática e sistemas s.a - 24 - www.itbase.pt 

 

UTILITÁRIOS 

INTERFACE CONTABILIDADE 

Exportação 

Foi efetuada uma revisão à exportação de movimentos para a contabilidade. Verificou-se 
uma duplicação de valores quando existiam dois movimentos configurados para a mesma 
conta.  

 

Campo conta refletida 

Foi adicionado à configuração da contabilidade o campo da conta refletida, para os tipos 
de documentos. 

 

Macros para armazém 

Foram adicionadas as macros [CAE], [CAEX], [CAR] e [CARX], que funcionam como as que 
existiam anteriormente, mas é utilizado sempre o código do armazém (não substituindo 
pelo código de contabilidade). 

 

 

OUTROS 

WEB-SERVICES 

Totais por Terminal 

Novo método de web-services disponível de nome «GetTotalsPerTerminal», o qual re-
torna os totais de vendas por terminal. São incluídos os documentos comerciais e os com-
provativos enviados para PMS. 

No pedido pode-se passar o elemento «Filter» que pode conter as datas pretendidas (for-
mato data/hora yyyy/MM/ddTHH:mm:ss) 

Esquema de validação disponivel em «XSD/Winmax4GetTotalsPerTerminalRQ.xsd». 

 

Cabeçalhos dos documentos 

Novo método de web-services disponível de nome «GetDocumentHeaders», o qual re-
torna os cabeçalhos dos documentos. São incluídos os documentos comerciais e os com-
provativos enviados para PMS. 

No pedido pode-se passar o elemento «Filter» que pode conter as datas pretendidas (for-
mato data/hora yyyy/MM/ddTHH:mm:ss) 

Esquema de validação disponivel em « XSD/Winmax4GetDocumentHeadersRQ.xsd». 
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Linhas dos documentos 

Novo método de web-services disponível de nome «GetDocumentDetails», o qual retorna 
as linhas dos documentos. São incluídos os documentos comerciais e os comprovativos 
enviados para PMS. 

No pedido pode-se passar o elemento «Filter» que pode conter as datas pretendidas (for-
mato data/hora yyyy/MM/ddTHH:mm:ss) 

Esquema de validação disponivel em « XSD/Winmax4GetDocumentDetailsRQ.xsd». 
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