
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDA AO MANUAL 

VERSÃO 1.27 
 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 
Esta adenda foi elaborada pela ItBase – soluções informáticas S.A.. (“ItBase”), tendo sido redigida ao abrigo do novo acor-
do ortográfico.  

Esta adenda é entregue aos clientes ITBASE não podendo ser divulgada, comentada ou copiada, no todo ou em parte, sem 
o prévio consentimento, por escrito, da ItBase. 

 

© 2014-2021 ItBase – Todos os direitos reservados. 



ADENDA À VERSÃO 1.27  

 

ItBase informática e sistemas s.a. - 2 - www.itbase.pt 

 

ÍNDICE 

Introdução........................................................................................................................................... 4 

Ficheiros .......................................................................................................................................... 5 

Tipos de Documentos ............................................................................................................................ 5 

Motivos de isenção da taxa ................................................................................................................. 6 

Configuração ............................................................................................................................................. 6 

Movimentação ............................................................................................................................... 8 

Documentos de clientes ........................................................................................................................ 8 

Ponto de venda ......................................................................................................................................... 9 

Listagens........................................................................................................................................ 10 

Vendas ....................................................................................................................................................... 10 

Artigos ....................................................................................................................................................... 10 

Utilitários ...................................................................................................................................... 10 

Importar/Exportar ............................................................................................................................... 10 

Outros ............................................................................................................................................. 10 

Webservices ............................................................................................................................................ 10 

 

  

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


ADENDA À VERSÃO 1.27  

 

ItBase informática e sistemas s.a. - 3 - www.itbase.pt 

 

 

Figura 1 – Tipo de documento ..................................................................................................................... 5 

Figura 2 – Motivos de isenção ..................................................................................................................... 6 

Figura 3 – Impresso XML 42 colunas ........................................................................................................ 7 

Figura 4 – Impressão Fatura A4 ................................................................................................................. 8 

Figura 5 – QR Code ........................................................................................................................................... 9 

Figura 6 – Consulta de documentos .......................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE FIGURAS 

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


ADENDA À VERSÃO 1.27  

 

ItBase informática e sistemas s.a. - 4 - www.itbase.pt 

 

INTRODUÇÃO 
 

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na 
mais recente versão da aplicação, a versão 1.27.  

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: 

• Impressão de código QRCode em todos os documentos (Back-Office e POS); 

• Consulta de documentos por QRCode - no POS; 

• Atualização visual de impressos de documentos e inclusão de novos modelos de 

impressos de documentos. 
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FICHEIROS 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

Impressão de valores 

Foi adicionada uma opção nos tipos de documentos intitulada “Imprime valores”.  Trata-
se da indicação se a impressão do documento exibe valores monetários. Esta configura-
ção não exclui impressão do QRCode nestes documentos, este continua a ser impresso, 
mas a composição do QRCode não incluirá valores. 

Esta opção não esta visível para tipos de documentos SAFT-T PT em que seja obrigatória 
a impressão de valores, tal como os documentos comerciais do tipo Fatura, Notas de 
crédito, etc. Aplica-se, portanto, a outros tipos documentos, como, por exemplo docu-
mentos de transporte. 

 

 
Figura 1 – Tipo de documento 
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MOTIVOS DE ISENÇÃO DA TAXA 

Motivos de isenção para Angola 

Os motivos de isenção de IVA foram atualizados de acordo com as novas tabelas dispo-
níveis, para as instalações localizadas em Angola, seja para novas instalações, como para 
upgrades. 

 

 
Figura 2 – Motivos de isenção 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

Impressos - Documentos 

Foram disponibilizados novos impressos na aplicação para o Ponto de Venda (POS). Es-
tes impressos contêm um visual diferente, e estão disponíveis no formato XML em 42 e 
48 colunas (conta, conferencia e faturas). 

Estes impressos, tal como os já existentes, estão já preparados para a impressão do 
QRCode.  
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Figura 3 – Impresso XML 42 colunas 
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 MOVIMENTAÇÃO 

DOCUMENTOS DE CLIENTES 

Impressão QRCode 

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

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

Os impressos existentes na aplicação foram adaptados para possibilitarem esta impres-
são, não sendo necessária qualquer configuração adicional. 

 

 
Figura 4 – Impressão Fatura A4 

 

Para incorporar o código QRCode em impressos personalizados, deverá ser utilizado o 
campo “imgDocumentQRcode”, com o tamanho mínimo de 30mm x 30 mm e com uma 
margem de 2,5mm (estas são as medidas mínimas legais).  

Nos impressos internos, os elementos de imagem (usado no QRCode e logotipo) permite 
agora reduzir o tamanho. O atributo resize, além dos valores que já permitiam (automa-
tic, crop, none), passou a aceitar uma percentagem. Essa percentagem altera o tamanho 
da imagem (que fica sempre centrada). Pode-se por exemplo definir 50% para reduzir o 
tamanho da imagem em metade. 
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PONTO DE VENDA 

QRCode 

Tal como nos documentos de clientes no Back-Office, também as impressões dos diver-
sos documentos no Ponto de Venda passaram a incluir o QRCode. Também junto ao 
QRCode é impresso o número identificador do documento. 

 

 
Figura 5 – QRCode 

Nas opções de consulta de documentos e na opção de Devolução/Troca é assim possível 
identificar o documento procedendo à leitura do QR Code, digitando o código identifica-
dor do documento e ainda pela leitura do código de barras (opção adicionada na versão 
1.26 com a utilização de impressos específicos). 

 

 

 
Figura 6 – Consulta de documentos 

 

ATENÇÃO! Quando o tipo de ligação à impressora for do tipo “Remota”, para a correta 
impressão do QRCode será necessária a utilização da versão mais recente do utilitário 
Winmax4Remote.exe (1.27). Pode fazer download do utilitário em www.itbase.pt 

 

Extras/Holds 

Foram feitas revisões ao lançamento de artigos com extras/holds no Ponto de Venda, 
pois foi detetado um comportamento incorreto em condições especificas, nomeadamen-
te aquando do lançamento de um artigo com um extra, em que esse extra (artigo) conte-
nha também ele próprio um extra. 

Código identificador do documento no Ponto de Venda. 

Aplicação do código identificador do documento a consultar 

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

VENDAS 

Interligação de documentos 

A Listagem de interligação de documentos foi revista, pois em algumas situações não 
eram exibidas relações nas referências às faturas de origem no que diz respeito à opção 
de Trocas/Devoluções do POS. 

 

ARTIGOS 

Existências em… 

A Listagem de Artigos > Existências em foi revista. Verificou-se uma incoerência nos da-
dos quando era selecionada uma data que incluía um inventário com artigos configura-
dos com lotes/edições. 

 

 

UTILITÁRIOS 

IMPORTAR/EXPORTAR 

Exportação CSV 

A exportação do ficheiro CSV para os artigos foi revista, pois a exportação não era efetu-
ada corretamente quando um artigo continha várias linhas inseridas nas observações 
externas. 

 

 

OUTROS 

WEBSERVICES 

Retorno de artigos 

O retorno de artigos por webservice, não estava a interpretar o caractere especial  
“&;amp;” quando passado no código de artigos. Isto provocava que, caso existisse um 
artigo com o símbolo “&” no código, não era retornado um XML válido. Exemplo, se o 
artigo tiver o código «ABC&DEF» devia retornar «ABC&amp;DEF». Esta situação foi ago-
ra revista. 
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