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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 1.24.  

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

• Número de telefone como chave de pesquisa/atribuição no Ponto de Venda, faci-

litando assim processos de delivery e take away; 

• Permitir definir que um centro de preparação só imprime pedidos de um deter-

minado grupo de mesas; 

• Facilitar associação de extras/holds aos artigos; 

• Cashlogy - alteração de procedimento fecho do dia; 

• Impressão de etiquetas em documentos de clientes e de transferências. 
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FICHEIROS 

ARTIGOS 

Extras/Holds 

A configuração de artigos como Extras/Holds foi reformulado para facilitar a sua atribui-
ção e gestão. Através de filtros e ordenações, permite também uma visualização rápida 
das configurações já existentes. 

Na opção de associação de Extras/Holds no separador Vendas POS > Extras e holds para 
alem dos filtros já existentes como código e família(s), temos agora as checkboxes “São 
extra”, “São hold”, “Como extra” e “Como hold”. 

 

 

Figura 1 – Extras / Holds 

“São” extra/hold significa que é possível a atribuir a outros artigos a opção de serem se-
lecionáveis como extras ou holds do artigo em edição. 

Veja-se o seguinte exemplo: 
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Figura 2 – Extras / Holds - atribuição 

Neste exemplo, está-se a editar a “Pizza Havaiana”, sendo que se esta a marcar outros 
artigos como sendo selecionáveis como extras ou holds deste artigo, ou seja, artigos que 
podem ser adicionados ou retirados ao artigo “principal”, neste exemplo os ingredientes 
de uma pizza. 

Se se aceder a um desses extras ou holds configurados no passo anterior, por exemplo o 
“Queijo”, a lógica é a inversa, ou seja, é possível indicar nas colunas “Como extra” e “Co-
mo hold” em que artigos (principais) é que este artigo em edição é selecionável, ou seja, 
onde é  possível ser adicionado ou retirado em outros artigos (por exemplo, outras piz-
zas). 

 

Figura 3 – Extras/Holds – atribuição 2 
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Existe também a funcionalidade de atribuir a todos os artigos resultantes do filtro sele-
cionado mais acima (de todas as paginais), a configuração se são selecionáveis como ex-
tra/hold, ou se fazem parte como extra/hold de outro artigo. 

 

 

Figura 4 – Extras / Holds - operação 

Por fim, para se saber facilmente que artigos estão configurados como extras ou holds do 
artigo que se esta a consultar, pode-se clicar nas colunas correspondentes e assim reor-
dená-las. 

 

 

Figura 5 – Extras / Holds - ordenação 
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CONFIGURAÇÃO 

Zonas de Serviço 

Ao clonar uma zona de serviço, para alem das configurações e artigos associados, passou 
a clonar também as restantes opções relacionadas com os artigos, mais concretamente 
as associações dos artigos a categorias, centros de preparação e ao desenho dos botões 
no Ponto de Venda. 

 

Centros de preparação 

Foi adicionada no ficheiro de Centros de Preparação a possibilidade de se definir qual o 
intervalo de mesas a que se aplica a configuração definida, permitindo assim imprimir 
os artigos de um pedido apenas se estiverem incluídos num determinado grupo de me-
sas. 

 

Figura 6 – Intervalo de mesas 

 

Terminais - Periféricos 

Aquando do fecho do dia em terminais configurados com o sistema de pagamentos 
Cashlogy, o valor presente neste periférico passou a ficar inalterado, sendo que qualquer 
tipo de operações de fecho de caixa (entre outras) devem ser feitas do utilitário de Back-
Office fornecido pelo fabricante. 

 

Interface contabilidade 

Foi adicionado no Interface contabilidade – Configuração geral, a opção “numeração de 
documentos”. Trata-se da indicação de qual a numeração dos documentos a usar na ex-
portação do ficheiro de contabilidade. Pode ter os seguintes valores: 
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• Atribuição pelo Primavera – O número do documento será exportado como 

negativo, sendo atribuído automaticamente pelo Primavera. 

• Atribuição na exportação – O número do documento será gerado sequencial-

mente na exportação, por tipo de documento/ano. 

 

 MOVIMENTAÇÃO 

DOCUMENTOS DE CLIENTES 

Impressão de etiquetas 

Tal como já acontecia com os documentos de fornecedores, passou a ser possível a im-
pressão de etiquetas na emissão de documentos de clientes (incluindo documentos de 
transferência). Requer o licenciamento do módulo de etiquetas. 

 

PONTO DE VENDA 

Pesquisa número telefone 

Passou a ser possível a pesquisa e atribuição de entidades a um documento através do 
campo “Telefone”. Deste modo, é possível facilitar a utilização da aplicação em processos 
de delivery ou take away, devido a nesse tipo de processos, o telefone ser o campo de 
identificação dos clientes. 

No quadro de entidades, ao digitar um número de telefone já existente, automaticamen-
te essa entidade será identificada. Assim a entidade passou a poder ser atribuída pelos 
campos: código, NIF (número de contribuinte) ou Telefone.  

 

 
Figura 7 – Entidades – número telefone 

 

 
Adicionado o botão Limpar para cancelar os dados introduzidos, colocar entidade “0” 
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Na opção “Lista” é também possível pesquisar pelo número de telefone. 

 

 

Figura 8 – Entidades – pesquisa 

Foi adicionada também uma forma mais rápida de atribuição de entidades. Quando no 
ecrã de vendas se digitar no keypad o contribuinte, telefone ou código da entidade e de 
seguida clicar na área de cliente, irá assumir o cliente correspondente a esses dados. 

 

 

 

Figura 9 – Entidades – atribuição rápida 

 

 

 

Primeiro: digitar número de telefone / NIF / código entidade 

Segundo: clicar na opção de entidade 
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Criação / Edição dados 

Na criação de novas entidades no Ponto de Venda passou a ser possível incluir a infor-
mação do número de telefone, sendo este campo agora também editavel aquando da 
atribuição/consulta de uma entidade presente num documento em aberto. 

 

Movimentos de caixa 

Passou a ser obrigatória a inserção de uma descrição na operação de movimentos de 
caixa. 

 

 

Figura 10 – Movimento de caixa 

 

Consulta de documentos suspensos 

A opção de consultar documentos suspensos no POS passou a incluir uma coluna com a 
identificação do terminal. Foi acrescentada também uma check-box para filtrar a lista 
dos documentos para se visualizar apenas os do próprio terminal. 

 

 

Figura 11 – Documentos suspensos 
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Importar Movimentos 

A opção de Importar movimentos de outro documento passou a possibilitar o filtro pelo 
tipo de documento e número, semelhante ao que já existia na opção de consulta de do-
cumentos fechados. 

 

Figura 12 – Importação de documentos 

 

INVENTÁRIOS 

Documentos em aberto 

Aquando da impossibilidade de criação de um Inventario físico devido a existirem do-
cumentos em aberto para o mesmo armazém, passou a ser exibido o exemplo de um do-
cumento nesse estado de uma data anterior à definida. 

Esta alteração afetou tanto a criação de inventários pelo menu como a criação de inven-
tários automáticos. 

 

 
Figura 13 – Inventários – documentos em aberto 

 

UTILITÁRIOS 

ARTIGOS 

Etiquetas 

Na impressão de etiquetas de artigos, passou a existir uma opção para selecionar o tipo 
de código de barras de “omissão”. Nestes casos irá ser utilizado o tipo de código de bar-
ras que estiver definido no próprio impresso (.rpx – active reports). 

Em versões anteriores era forçada a utilização de códigos de barra EAN13, EAN8 ou 
CODE39. 
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OUTROS 

WEB-SERVICES 

Criação de documentos 

Foi acrescentada a informação do código do(s) artigos(s) inexistentes aquando da im-
possibilidade de criação de um documento via Web-service. Esta informação é apresen-
tada no registo de eventos. 

A mesma informação foi incorporada na importação de movimentos por XML (emissão 
de documentos). 

 

Entidades 

Nos métodos de leitura da entidade, passou a retornar também o código de contabilida-
de. 

 

Artigos 

O método de leitura de artigos foi revisto, pois verificou-se que não estava a retornar a 
informação da subfamília quando não era especificado o artigo. 
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