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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 1.28.  

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: 

• Comunicação eletrónica de documentos; 

• Apresentação de valores informativos de impostos; 

• Novos tipos de promoções: leva X artigos, paga Y (o mais barato), e preço fixo; 

• Carregamento mais rápido de artigos no Ponto de Venda; 

• Pesquisa por ingredientes no Ponto de Venda; 

• Utilização de múltiplas moradas de clientes em Modo Delivery; 

• Novo formato na exportação de listagens para ficheiro (.CSV); 

• Otimização da listagem de Custo das Vendas; 
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DOCUMENTOS ELETRÓNICOS 

Foram adicionados novos módulos nesta versão. Estes módulos possibilitam a comuni-
cação eletrónica de documentos emitidos pela aplicação para determinadas entidades. 
Existe a possibilidade de comunicar os documentos no formato CIUS-PT (EDI – Electro-
nic Data Interchange) ou assinar PDFs gerados pela aplicação (PDF). 

Estes documentos serão emitidos numa série separada. 

Figura 1 – Conceito do processo de comunicação eletrónica 
 

LICENÇA 

As licenças de comunicação eletrónica de documentos foram alteradas. Deixou de existir 
a comunicação geral e comunicação com o certificado da ITBase, passando a permitir 
licenciar a comunicação de documentos eletrónicos com EDI e PDF. 

 
Figura 2 – Licenciamento 

 

 

 

Conceito do processo de comunicação eletrónica 
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• Documentos eletrónicos - EDI 

o Comunica no formato CIUS-PT; 

o Envio de email com notificação de emissão do documento ao destinatá-

rio. 

• Documentos eletrónicos – PDF 

o Gera a impressão do documento no formato PDF; 

o Envia o PDF para ser assinado (com assinatura digital qualificada); 

o Permite arquivo local e impressão; 

o Envio de email com notificação de emissão do documento ao destinatá-

rio. 

CONFIGURAÇÃO 

A configuração base dos documentos eletrónicos está presente em Ficheiros > Configu-
ração > Documentos eletrónicos. 

 
Figura 3 – Configuração documentos eletrónicos 

• Tipo 

Indicação do tipo de comunicação/provedor do serviço de documentos eletrónicos. 

Atualmente apenas permite a Saphety. 

 

• Envio de documentos por email 

Indicação se deve alterar a configuração das entidades para o envio de emails com PDFs 
com assinatura digital qualificada (opção ignorada nas entidades configuradas com co-
municação por EDI). Pode ter os seguintes valores: 
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o Usar conforme definido por entidade – Caso configurado na ficha da 

entidade, será enviado um email por parte do provedor de serviço com a 

informação para consultar o PDF com assinatura digital qualificada. 

o Não enviar email, arquivar remotamente – Nas entidades configura-

das para envio do PDF com assinatura digital qualificada, não envia 

email, ficando o PDF guardado no servidor remoto do provedor de servi-

ço. Caso for necessário imprimir, a aplicação faz download do PDF e ar-

quiva localmente (ficando disponível no arquivo digital da aplicação). 

o Não enviar email, arquivar localmente – Nas entidades configuradas 

para envio do PDF com assinatura digital qualificada, não envia email, 

mas guarda o PDF na base de dados. 

o Arquivar localmente e enviar email – Nas entidades configuradas para 

envio do PDF com assinatura digital qualificada, guarda o PDF na base de 

dados e envia por email usando a aplicação em vez do email ser enviado 

pelo provedor de serviço. 

 

• Enviar Email com saldos 

Indicação que deve enviar periodicamente um email com os saldos disponíveis para co-
municação de documentos eletrónicos. Será enviado também para este endereço um 
email cada vez que houver uma compra de um pacote de documentos eletrónicos. 

 

• Periodicidade 

Indicação da periodicidade para envio de email com os saldos disponíveis para comuni-
cação de documentos eletrónicos (Diário, semanal ou mensal). 

 

• Email para informações de saldos 

Indicação do endereço de email para onde deve enviar informação dos saldos disponí-
veis para comunicação de documentos eletrónicos. 

 

• Enviar email de aviso 

Indicação que deve enviar um email a avisar caso os saldos desçam de uma determinada 
quantidade. 
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• Saldo mínimo (EDI) 

Indicação do saldo mínimo para emissão de documentos eletrónicos EDI. Se o saldo dis-
ponível descer abaixo do mínimo especificado, será enviado um email a avisar. 

 

• Saldo mínimo (PDF) 

Indicação do saldo mínimo para emissão de documentos eletrónicos PDF. 

Se o saldo disponível descer abaixo do mínimo especificado, será enviado um email a 
avisar. 

 

• Email para aviso de saldos 

Indicação do endereço de email para onde deve enviar uma mensagem a avisar quando 
os saldos desçam abaixo do mínimo definido. 

 

• Recalcular estatísticas 

Opção utilizada para restaurar a aquisição de pacotes e recalcular as quantidades, na 
eventualidade dos saldos não estarem corretos/sincronizados.  

 

ENTIDADES 

Deve ser configurado no ficheiro das entidades se a entidade deve receber documentos 
por email e respetivo tipo de envio. 

 
Figura 4 – Ficha de entidades 

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


ADENDA À VERSÃO 1.28  

 

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

 

• Enviar documentos por email 

Indicação que se deve enviar por email uma cópia de todos os documentos emitidos à 
entidade. 

 

• Acordo de envio de documentos eletrónicos 

Indicação que há um acordo com a entidade para processamento eletrónico dos docu-
mentos. Caso esteja definido um acordo, os documentos para esta entidade serão emiti-
dos usando uma serie de documentos configurada para documentos eletrónicos. 

Pode ser selecionado o acordo por EDI ou por PDF (com envio do PDF em anexo ou ape-
nas do link para aceder ao mesmo PDF). 

Nota: Esta opção apenas esta disponível para entidades configuradas para o envio de documentos 
por email. 

 

SÉRIE DE DOCUMENTOS 

Deve ser criada uma nova serie de documentos para a emissão de documentos eletróni-
cos. Caso se emita documentos EDI e PDF, cada tipo de documento deve ter uma série. 

 
Figura 5 – Serie de documentos 

NOTA: Pode-se adicionar uma letra no formato do número para simplificar a identificação dos 
documentos emitidos nesta série (neste exemplo o sufixo E). 

Deve-se de seguida associar todos os Tipos de Documentos passiveis de serem utilizados 
na emissão de documentos eletrónicos (apenas documentos de clientes). 
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ZONAS DE SERVIÇO 

Em Ficheiros > Configuração > Zonas de Serviço, devem ser definidos os tipos de docu-
mento a usar por omissão na emissão de documentos para entidades que tenham acordo 
de emissão de documentos eletrónicos (Back-Office e POS). 

Na emissão de documentos, ao selecionar uma entidade que tenha acordo, a aplicação 
automaticamente seleciona o tipo de documento correto. 

NOTA: Na lista apenas estarão visíveis os tipos de documentos que estejam associados a uma sé-
rie de documentos configurada para documentos eletrónicos. 

 

 
Figura 6 – Zonas de Serviço 

 

CÓDIGOS EDI 

Para comunicação via EDI (usando o formato CIUS-PT), é necessário configurar códigos 
específicos para identificar alguns campos. Foram adicionados campos nos ficheiros de 
impostos/taxas, unidades e tipos de documentos para definir esses códigos. Estes cam-
pos apenas estarão visíveis caso esteja licenciada a opção de documentos eletrónicos - 
EDI. 

 

• Impostos / Taxas 

Nos Ficheiro de Impostos, deve ser configurado o código EDI, e no separador de Taxas e 
Valores, preencher a coluna referente ao código EDI (semelhante aos códigos SAFT-T), 
como nas imagens seguintes. 
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Figura 7 – Ficheiro de impostos 

 
Figura 8 – Impostos – Códigos EDI 

 

• Unidades 

As unidades requerem o código EDI de acordo com a recomendação UN/EE 20 com a 
extensão Rec 21. Pode-se aceder ao ficheiro Excel com a lista de códigos usando o ícone 
do globo. 
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Figura 9 – Unidades 

Normalmente apenas estão definidos códigos para as unidades base. Na exportação do 
documento, caso tenha sido usada uma unidade derivada e não tenha código EDI defini-
do, a aplicação vai buscar o código na unidade base, fazendo a respetiva alteração da 
quantidade.  

Exemplo: 

o Criar a unidade “DZ” (dúzia) definida com a unidade UN como base e o 

fator de conversão 12; 

o Não atribuir código EDI à unidade DZ; 

o Movimentar um artigo, atribuindo a unidade DZ e quantidade 2; 

o Exportar documento no formato XML (CIUS-PT); 

o O movimento será exportado com o código da unidade base e quantida-

de 24 (2 DZ = 24 UN). 

 

 

• Tipos de documentos 

Nos tipos de documentos passou a existir um separador onde é possível atribuir o códi-
go EDI. 

 
Figura 10 – Tipos de documento 
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EMISSÃO DE DOCUMENTOS 

Ao selecionar uma entidade com acordo para emissão de documentos eletrónicos, será 
automaticamente selecionado o tipo de documento definido na zona de serviço. 

Pode-se identificar visualmente que está a ser emitido um documento que será comuni-
cado eletronicamente pela imagem do cadeado junto ao número. 

 

 
Figura 11 – Documentos de clientes 

Se não for possível emitir um documento eletrónico por falta de saldo, é mostrada a se-
guinte mensagem: 

 
Figura 12 – Aviso - saldos 

Se o utilizador tiver acesso à opção de utilitários/documentos eletrónicos, na mensagem 
é mostrado um link para abrir diretamente a opção de adquirir pacotes: 

 
Figura 13 – Aviso – acessos 

No fecho do documento, como não é possível imprimir o documento, a opção de impres-
são fica desabilitada, com a indicação “(comunicação eletrónica)”. 

NOTA: Em documentos com comunicação EDI, é obrigatório o preenchimento da morada de des-
carga. 

 
Figura 14 – Terminar documento 
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Durante o fecho do documento, se for necessária a comunicação eletrónica, será apre-
sentada a respetiva mensagem: 

 
Figura 15 – Terminar documento (2) 

A operação de comunicação eletrónica é feita de forma assíncrona. Assim que o docu-
mento é fechado e enviado para comunicação, a aplicação fica pronta para emissão de 
outros documentos. 

 

DETALHES DO DOCUMENTO 

Pode-se verificar o estado da comunicação nos detalhes do documento: 

 
Figura 16 – Detalhes do documento 

No exemplo da figura anterior pode-se ver que o documento foi comunicado usando EDI 
e ainda está em execução (com a data da última verificação). Pode-se forçar a atualiza-
ção do estado usando o botão “Atualizar”. 
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Exemplo do conteúdo de um email enviado para o cliente: 

 
Figura 17 – Email - Saphety 

Na opção de exportação do documento para ficheiro, pode-se selecionar para gerar no 
formato XML (CIUS-PT). Opção apenas disponível em documentos standard de clientes e 
se tiver licenciada a opção de documentos eletrónicos – EDI. 

 
Figura 18 – Exportação de documento 
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IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS 

Não é possível a impressão de documentos comunicados eletronicamente no formato 
EDI e PDF sem arquivo. Será dada uma mensagem de aviso: 

 

 
Figura 19 – Aviso – impressão documentos eletrónicos 

Caso se tenha configurado para que na comunicação deve arquivar o PDF (Ficheiros > 
Configuração > Documentos eletrónicos > Envio de Documentos por email), a aplicação 
permite a previsualização e respetiva impressão. Se o PDF ainda não estiver arquivado 
localmente, será pedido ao servidor e guardado na base de dados. 

 

NOTA: Como a operação de assinatura é assíncrona, a mesma poderá demorar alguns minutos. 
Caso se tente imprimir o documento antes do documento estar assinado será mostrada a 
mensagem: 

 
Figura 20 – Aviso - impressão documentos eletrónicos (2) 

Quando arquivado localmente, o PDF estará também disponível no arquivo digital dos 
documentos: 
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Figura 21 – Arquivo digital 

 

EMISSÃO DE DOCUMENTOS POS 

Ao selecionar uma entidade com acordo para emissão de documentos eletrónicos, será au-

tomaticamente selecionado o tipo de documento definido na zona de serviço. 

 

Figura 22 – Zonas de serviço – Omissões POS 

• Fecho do documento 

Em documentos com comunicação EDI, é obrigatório o preenchimento da morada de 

descarga. Como no POS não pede este campo, será usada a morada da entidade. 
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• Impressão de documento 

Não é possível a impressão de documentos comunicados eletronicamente (EDI e PDF sem 

arquivo). Se tal for tentado será exibida uma mensagem de aviso: 

 

Figura 23 – Aviso – impressão POS 

Caso se tenha configurado para que na comunicação arquive o PDF, a aplicação permite a 

previsualização e respetiva impressão. Como a operação de assinatura é assíncrona e poderá 

demorar alguns minutos, caso se tente imprimir o documento antes de assinado, será 

mostrada a mensagem: 

 

Figura 24 – Aviso – impressão POS (2) 

  

• Documento de crédito 

A emissão de um documento de crédito também irá comunicar, caso a entidade do 

documento origem tenha acordo para documentos eletrónicos. 

É necessário ter configurado na zona de serviço qual o tipo de documento de crédito a 

emitir. Caso não tenha um tipo de documento configurado, será apresentada a mensagem: 

 

Figura 25 – Aviso – entidade documentos eletrónicos 
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UTILITÁRIOS > DOCUMENTOS ELETRÓNICOS 

Nos utilitários está disponível a opção «Documentos eletrónicos», onde se pode consul-
tar o total de documentos eletrónicos adquiridos, emitidos e o saldo atual: 

 

 
Figura 26 – Utilitários – documentos eletrónicos 

• Detalhes 

Na opção «Detalhes», é apresentada uma lista de todos os movimentos que afetaram o sal-

do de documentos eletrónicos: 

 

Figura 27 – Detalhes documentos eletrónicos 

Neste exemplo podem-se verificar alguns movimentos de vários tipos: 

o Aquisição pacote – Compra de um pacote com créditos (EDI ou PDF); 

o Documento interno (PDF) – Assinatura de um PDF gerado por um documen-

to interno; 

o Documento externo (PDF) – Assinatura de um PDF externo, usando o respe-

tivo método de webservices. 
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É possível verificar a data/hora, utilizador, tipo de movimento, identificação do movimento, 

quanto é que afetou o saldo de EDI e PDF. 

A coluna identificação mostra conteúdo dependendo do tipo de operação: 

o Aquisição pacote – Designação do pacote adquirido; 

o Documento interno – Tipo, número e ano do documento emitido; 

o Documento externo – Identificação dada na comunicação do documento 

externo (ExternalIdentification). Caso não tenha sido definida uma identifi-

cação, apresenta o ID de pedido de registo (gerado na comunicação com o 

servidor). 

 

Esta lista é construída com base nos movimentos de documentos que tenham sido comuni-

cados, nos documentos assinados e já arquivados, pacotes adquiridos e também os docu-

mentos que ainda estejam na fila de comunicação (que já descontaram os créditos e estão a 

aguardar finalização da operação). 

 

• Adquirir pacote 

Permite adquirir pacotes para aumentar o saldo disponível. 

 
 Figura 28 – Pacotes documentos eletrónicos 

 

A lista apresenta a designação do pacote, bem como o tipo, quantidade de créditos, moe-
da e valor (os valores apresentados na imagem são apenas de exemplo e não represen-
tam os valores reais). 

Ao selecionar um pacote, é pedida a confirmação da aquisição:  
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Figura 29 –Pacotes documentos eletrónicos - aquisição 

Após confirmação, irá contactar o servidor para efetuar a aquisição: 

 
Figura 30 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (2) 

Caso a aquisição seja efetuada com sucesso, o novo saldo será comunicado ao servidor e 
mostra que foi adquirido o pacote e qual o saldo atual: 

 
Figura 31 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (3) 

NOTA: Será enviado um email para o endereço definido na configuração (de comunicação de sal-
dos) a informar da aquisição efetuada. 

 

• Consistência de saldo 

Se houver algum problema na consistência da informação do saldo e/ou pacotes adqui-
ridos, o utilizador será informado e terá de aceder à opção de recalcular as estatísticas: 
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Figura 32 – Pacotes documentos eletrónicos - consistência 

A inconsistência pode ter origem em vários dados, identificados por um código interno. 
A inconsistência também será verificada ao tentar emitir um documento eletrónico. Se 
os dados não forem consistentes, será apresentada a mensagem: 

 

 
Figura 33 – Pacotes documentos eletrónicos – consistência (2) 

 

WEBSERVICES 

Com a inclusão da emissão de documentos eletrónicos foram revistos vários dos méto-
dos dos webservices. 

 

• Criação de documentos 

o Comunica automaticamente documentos eletrónicos. 

• Impressão de documentos 

o Permite obter link para PDF assinado; 

o Permite identificar o documento a imprimir pela identificação externa 

(ExternalIdentification) ou identificação do pedido (RequestID); 

o Não permite imprimir documentos comunicados eletronicamente (EDI 

ou PDF enviados por email diretamente pela Saphety); 

o Informa caso o documento emitido eletronicamente não esteja ainda 

disponível para impressão. Códigos: 

o DocumentsCommunicatedEletronicallyCantBePrinted = 31; 

o DocumentsCommunicatedEletronicallyLocalCopyNotAvailable = 32; 

o RequestedDocumentStillInQueue = 33. 

 

• Novo método para assinatura e arquivo de PDFs (SignAndStorePDF) 

Permite o envio de PDFs para assinatura e arquivo no winmax. 

O conteúdo do XML tem de estar de acordo com a estrutura definida no ficheiro 

“Winmax4SignAndStorePDFRQ.xsd”. 
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Caso o PDF não contenha o código QR, é necessário enviar os dados do documento, 

dentro do elemento “ContentInformation”. 

O elemento “SerializedContent” deve conter o PDF a assinar, no formato base64. 

No retorno da execução do método, em caso de envio com sucesso, é retornado uma 

identificação única do pedido no elemento “RequestID”. Esta identificação pode ser 

usada para pedir cópia do ficheiro assinado e arquivado. 

Na chamada ao método também se pode enviar uma identificação externa (elemento 

“ExternalIdentification”). Esta identificação também pode ser usada para obter a cópia 

do ficheiro assinado e arquivado. 

 

• Utilitário de testes de webservices 

O utilitário foi atualizado para suportar o novo método e incorporar as alterações dos 

restantes metodos. No método Sign and Store PDF é possivel indicar um ficheiro PDF 

guardado localmente na maquina. 

NOTA: o caminho retornado com o PDF incorpora os códigos “&amp;” para a separação. Devem 

ser substituidos posteriormente apenas por “&” para a correta leitura no browser. 

Exemplo: <HTTPPath>/winmax4/Download.aspx?type=18&amp;companynumber=1&amp;….. 

 
Figura 34 – Utilitário Webservice Test 
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FICHEIROS 

ARTIGOS 

Stock Armazéns 

No ficheiro de artigos, separador Stocks, os armazéns inativos passaram a estar oculta-
dos na lista de armazéns a consultar stock desde que o stock esteja a zero. Caso o stock 
num determinado armazém inativo seja diferente de zero, continuará a estar disponível 
para consulta. 

 

Clonagem 

Ao clonar um artigo que já tenha sido comprado anteriormente, a informação dos forne-
cedores (botão fornecedor na ficha do artigo) deixou de ser copiada do artigo original. 

 

Extras / Holds 

Foi acrescentada uma configuração no artigo que indica se os extras/holds têm a quan-
tidade unitária. 

Quando selecionada a opção, independentemente da quantidade do artigo (inteira ou 
decimal) as quantidades dos extras/holds será sempre 1. Esta situação é útil, por exem-
plo, para artigos lançados ao Kg ou Lt, em que os extras/holds lançados não são usual-
mente na mesma unidade.  

Caso esta opção esteja desmarcada, funciona como atéa qui, com a quantidade igual à 
quantidade do artigo principal. 

 
Figura 35 – Ficheiro artigos 
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ENTIDADES 

Extrato Conta-Corrente 

Na impressão do extrato de conta de cliente, foi adicionada possibilidade de se visualizar 
a data do pagamento do documento (documentos de pagamento, como por exemplo os 
Recibos).  

O datafield tem o nome «DocumentValueDate». Pode-se alterar por exemplo a coluna 
«txtEntityCurrentAccountMovementDate» de «CreatedDate» (Data de criação do docu-
mento) para «DocumentValueDate» (Data de pagamento do documento). 

 

IMPOSTOS / TAXAS 

Impostos combustíveis 

No ficheiro de impostos/taxas passou a ser possível criar impostos do tipo “informati-
vo”. Os impostos informativos não afetam os valores do documento (nem são enviados 
para o SAF-T). Apenas são utilizados para informar o cliente de impostos incluídos nos 
preços dos produtos em alguns tipos de produtos (por exemplo, a gasolina). 

Nos impostos informativos, há dois tipos de taxa: valor fixo ou valor calculado pela 
quantidade. 

Exemplo: No caso dos combustíveis, o ISP é calculado com base na quantidade e o imposto fontes 
de energia primária é um valor fixo. 

Pode-se ainda definir um texto a mostrar nos documentos onde o imposto é usado. 
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Figura 36 – Ficheiro de impostos 
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Na ficha dos artigos, podem-se associar os impostos informativos. 

 
Figura 37 – Impostos informativos 

 

 

No lançamento do artigo num documento de cliente, podem-se consultar os impostos 
associados ao documento pelos Detalhes do documento > Impostos/Taxas > Informati-
vos. 

 

 
Figura 38 – Impostos informativos - documento 

 

Na impressão do Ponto de Venda, foi disponibilizado um novo impresso denominado 
«Talão em papel branco com impostos informativos com 40 colunas (XML)» (POSGene-
ricDocument40columnsWithInformativeTaxes.w4r). 

Opção de associação de taxas informativas Seleção das taxas a associar. 
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Figura 39 – Impostos informativos – talão de venda 

 

Para personalizar outros impressos já existentes, devem ser utilizados os campos: 

• 'txtInformativeTaxFeeRateUnitDesignations' – designação da unidade da taxa; 

• ‘txtInformativeTaxValues’ – Valor da taxa; 

• 'txtInformativeTaxTotals' – Total da taxa; 

• 'txtInformativeTaxDesignations' – designação da taxa. 

 

Seguem de seguida alguns exemplos de configuração de taxas informativas: 
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Figura 40 – Impostos informativos – exemplos 
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PROMOÇÕES 

Desconto leva X paga Y (mais barato) 

Foi disponibilizado um novo tipo de promoção, leva X paga Y - oferece o mais barato, em 
que o cliente paga o(s) artigo(s) de maior valor e tem de oferta o artigo de menor valor 
(preço a zero). 

O tipo de promoção anteriormente existente (leva X paga Y) obrigava à compra de duas 
ou mais unidades do mesmo artigo para que o mesmo fosse aplicado. Este novo tipo de 
promoção é aplicado a todos os artigos incluídos nesta promoção. 

No Ficheiro de Promoções, deve ser selecionado o tipo de promoção “Leva X paga Y – 
Oferece o mais barato”, indicar o número de quantidade a levar/pagar, configuradas as 
restantes opções relativas ao intervalo de datas em que a promoção se encontra em vi-
gor e quais os artigos incluídos nesta promoção. 

 

 
Figura 41 – Ficheiro de promoções 

 

Desconto Preço fixo 

Foi disponibilizado um novo tipo de promoção, preço fixo, em que todos os artigos inclu-
ídos nesta promoção serão vendidos ao mesmo preço (definido na criação do desconto). 
Esta promoção aplica-se também ao POS. 

 

NOTAS:  

1. Se existirem artigos presentes na promoção em que o seu preço definido na ficha do arti-

go é menor que o definido na promoção, ao serem lançados não serão incluídos na pro-

moção. 

2. Caso se altere o preço do artigo na movimentação, remove a aplicação da promoção. 
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Figura 42 – Ficheiro de promoções (2) 

 

No lançamento de documentos no Back-Office, as linhas afetadas por esta promoção são 
distinguidas com um ícone distinto. 

 
Figura 43 – Promoções - documento 

 

 

 

 

 

 

Preço dos artigos Indicação se os preços são com ou sem IVA 
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CONFIGURAÇÃO 

Zonas de Serviço - Delivery 

Foi criada uma opção nas Zonas de Serviço, separador F&B > Delivery – “Mostrar último 
pedido da entidade”, a qual é a indicação se deve ser mostrada uma janela com a lista 
dos últimos pedidos da entidade selecionada aquando da abertura de uma mesa no Pon-
to de Venda do tipo delivery. 

 

 
Figura 44 – Zonas de Serviço 

 

Acessos – Utilizadores  

A alteração da password do utilizador passou a atualizar a data de expiração da pas-
sword apenas se não existir alguma data definida, ou se a que estiver definida for inferi-
or à data atual, mais os dias definidos no respetivo grupo de acesso (ou 90 dias se não 
estiver definido e com a configuração RGPD ativa). 

 

Acessos – Utilizadores - Emails 

Os emails referentes ao aviso das datas de expiração dos utilizadores/grupo de utiliza-
dores foram complementados com a informação no corpo da mensagem, da licença do 
cliente ao qual corresponde os dados enviados. 

 

Interface contabilidade - Exportação 

A leitura das configurações da exportação da interface de contabilidade foi otimizada, 
pois verificou-se que em bases de dados com muitos dados demorava um tempo exces-
sivo. 
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Terminais – Periféricos – Sistema de Gestão de Pagamentos 

Foi adicionado um novo tipo de ligação ao sistema de gestão de pagamentos “Cashlogy” 
através do “Cashlogy connector”. Com esta configuração ativa, os ecrãs do software do 
fabricante irão sobrepor-se ao Winmax4 nas diversas operações de pagamento. 

 

 
Figura 45 – Cashlogy connector 

Na configuração de acessos é possível definir quais as opções disponíveis por grupo de 
utilizadores. 

 
Figura 46 – Cashlogy - Acessos 
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 MOVIMENTAÇÃO 

DOCUMENTOS DE CLIENTES 

Importação de Stock - Armazéns 

Na emissão de documentos de clientes/fornecedores, acedendo à opção de importar 
movimentos a partir do stock, o campo de seleção do armazém estava a limitar códigos 
com 3 dígitos. Esta situação foi agora revista. 

 

Exportação de documentos 

A exportação de documentos para XML (clientes e fornecedores) foi revista, pois verifi-
cou-se que quando a aplicação está configurada para trabalhar com mais de duas casas 
decimais, os valores são exportados no ficheiro XML com duas casas decimais. 

NOTA: Esta situação foi igualmente revista no método de webservices “DocumentInfo”. 

 

Importação de artigos 

Foi acrescentada à mensagem de aviso aquando da impossibilidade de importação de 
um ficheiro XML, a informação do código dos artigos afetados. 

 

 
Figura 47 – Importação de artigos 

 

Atalhos 

Foram acrescentados atalhos para realização de certas operações na emissão de docu-
mentos (podem ser diferentes em outros idiomas): 

• Alt+D - Importar documentos; 

• Alt+E – Importar encomendas; 

• Alt+I - Imprimir documento; 

• Alt+T – Terminar. 
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Os atalhos estão disponíveis na emissão de documentos, mas depende do estado do do-
cumento. Por exemplo, o atalho de importar apenas está disponível em documentos 
abertos, enquanto que o atalho para imprimir só está disponível para documentos fe-
chados. 

Os atalhos são mostrados junto do nome das opções no menu. 

 

 
Figura 48 – Documentos - atalhos 

 

Importação de documentos - totais 

Na importação de documentos, foi revista uma situação relacionada com a importação 
da última quantidade disponível de um artigo para uma Nota de Crédito. Se se fizerem 
duas Notas de crédito referentes a uma linha de um artigo de uma Fatura, a importação 
da Fatura para a segunda Nota de Crédito fica com a quantidade correta que falta na li-
nha, mas o total da linha fica com o valor do total da linha do documento original. Esta 
situação foi agora revista. 

 

Importação de documentos - referências 

Na importação de documentos, a referência aos documentos de origem passou a discri-
minar os artigos por documento, criando assim uma quebra por documento de origem. 

NOTA: É necessário ter a opção “Exibir documento” ligada no filtro da importação e ter um artigo 
descritivo configurado em Ficheiros > Configuração > Geral > Artigos > Geral – Artigo descritivo. 
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Detalhes do documento 

Foi revista uma situação que não permitia consultar os detalhes de um documento com 
mais de três tipos de pagamentos. O máximo de tipos de pagamento a apresentar passou 
para seis (caso ultrapasse, não mostra os restantes).  

 

Designação artigos 

Por omissão, a designação dos artigos na impressão de documentos não POS passa a ser 
a designação normal. Até aqui utilizava a “designação curta”. 

Caso pretendido, pode ser utilizada a fórmula «ArticleShortDesignationWithExtraCon-
tent» na edição dos impressos para os documentos a retalho de forma a continuar a uti-
lizar a designação curta (caso esteja definida nos artigos). 

 

Anulação de documentos 

O processo de anulação de documentos sofreu uma atualização interna, passando a ser 
feita dentro de uma só transação e não por partes. Deste modo, se por qualquer razão 
técnica não for concluído com sucesso o processo, a anulação é revertida na totalidade. 

 

Desconto em Valor 

Foi incluído nos documentos de clientes a possibilidade de se inserir um desconto do 
tipo valor, similar ao que já existia no POS. 

Foi adicionada uma opção em Ficheiros > Configuração > Geral > Documentos > Retalho 
para indicar «Pode atribuir desconto em valor». 

 
Figura 49 – Configuração Geral – descontos valor 

Caso ligada, no fecho de documentos de clientes mostra um campo onde pode definir o 
desconto em valor (com impostos incluídos). Ao indicar um valor, é possível visualizar 
logo o total do documento após aplicar o desconto. Na confirmação faz como no POS, 
atribui uma percentagem às linhas, de forma a totalizar o valor definido. 
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Figura 50 – Desconto valor - terminar documento 

 

PROCESSAMENTO DE AVENÇAS 

Avenças 

O processo de criação de avenças e respetivo processamento foi revisto, pois foi deteta-
do que poderia ocorrer em determinadas situações uma inconsistência de stocks dos 
artigos. Por exemplo, se se fizesse uma avença com base num documento que não mo-
vimentasse stock (ex: Fatura Proforma) e o documento emitido movimentasse stock (ex: 
Fatura) as linhas do documento estavam a ficar com movimentação de stock incorreta. 

 

ENCOMENDAS DE FORNECEDOR 

Filtro Saldado 

O filtro referente ao estado do documento “saldado” nas encomendas de fornecedor foi 
revisto pois em algumas condições não se encontrava a funcionar corretamente. 

 

DOCUMENTOS DE FORNECEDOR 

Otimização de velocidade 

Ao alterar o preço de custo de um artigo nos documentos de fornecedores, a aplicação 
vai refletir essa alteração na ficha do artigo, bem como em todos os compostos que utili-
zem esse artigo na composição (alteração recursiva). Foi detetado que em determinadas 
condições esta operação pode ser demorada e impede a inserção imediata de outros ar-
tigos no documento. A situação foi revista para que ao alterar um preço de custo numa 
compra, faça a alteração dos preços dos artigos afetados numa operação paralela, permi-
tindo deste modo continuar a emissão do documento. Como esta operação pode demo-
rar algum tempo, ao abrir a ficha de artigos e consultar um artigo afetado, o preço pode-
rá não ficar imediatamente atualizado. 
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Foi detetado ainda que quando se tem configurado no tipo de documento para recalcular 
os preços de venda e apresentar, não estava a atualizar os preços de custo dos artigos 
relacionados. Esta situação foi agora regularizada para atualizar sempre o preço de cus-
to dos artigos compostos (que tenham o artigo como componente), independentemente 
se pede ou não configuração da alteração dos preços de venda. 

 

Impressão de etiquetas 

A impressão de etiquetas através dos documentos de fornecedores foi revista. Verificou-
se que ao imprimir etiquetas durante a emissão de um documento e depois se acrescen-
tarem mais artigos, ao reimprimir não estava a imprimir etiquetas para os novos artigos 
entretanto lançados. 

 

INVENTÁRIO 

Artigos compostos 

Foi detetado um cálculo incorreto durante a criação de um inventario contendo artigos 
componentes de um artigo composto que não controle stock. A aplicação verifica os mo-
vimentos para saber qual o stock que estava no dia do inventário, mas não está a ter em 
atenção que o artigo foi movimentado como componente de um artigo que não controla 
stock. Deveria ignorar a movimentação de artigos componentes quando o composto não 
controla stock. Esta situação foi agora revista. 

A mesma revisão foi feita na listagem de Artigos > Existências em… 

 

IMPRIMIR DOCUMENTOS 

Encomendas Globais 

Foi adicionada a opção de ordenação da impressão/pré-visualização na impressão de 
documentos por ordem alfabética da entidade ou data dos documentos (anteriormente 
por omissão). 

 
Figura 51 – Imprimir documentos 
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PONTO DE VENDA 

Atualização de artigos 

Foi feita uma revisão ao processo de atualização dos artigos visíveis no Ponto de Venda, 
tornando esta operação bastante mais rápida. Clicando no logotipo do Winmax4, no can-
to superior esquerdo do Ponto de Venda, pergunta se quer fazer a atualização completa 
ou parcial (apenas alterações). A atualização completa irá fazer a leitura de todos os ar-
tigos disponíveis para serem usados no Ponto de Venda. A opção “Apenas alterações” irá 
apenas refletir as alterações desde a última atualização, diminuindo assim o tempo de 
carregamento de dados de artigos.  

 
Figura 52 – Atualização artigos POS 

 

Descritivos obrigatórios 

Foi adicionado um campo na ficha dos artigos, separador POS, para indicação se pede os 
descritivos automaticamente ao lançar o artigo no Ponto de Venda. 

Foram adicionados também campos, tal como no caso dos extras/holds, para indicação 
do número máximo e mínimo de respostas (quantidade de descritivos lançados). 

NOTA: Foram também adicionados os campos de mínimo de Holds e Extras, anteriormente ape-
nas era possível indicar o máximo, sendo assim na prática possível indicar que são campos obri-
gatórios.  
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Figura 53 – Descritivos 

 

Pesquisa por ingredientes 

Passou a ser possível pesquisar artigos pelo texto inserido no campo Ingredientes da 
ficha do artigo. Na janela de pesquisa de artigos no POS (clicando durante 2 segundos no 
Enter do teclado virtual), na dropdown com Código de artigo/Designação/Numero de 
serie, foi acrescentada a opção Ingredientes. Ao ser digitado um ingrediente, mostra a 
lista de todos os artigos que contêm esse ingrediente. 

NOTA: Esta funcionalidade foi disponibilizada também na opção de consulta de stock. 

Ao se clicar num dos artigos da lista, é apresentada uma janela com os ingredientes que 
compõem esse artigo, se se escolher a opção “voltar”, volta para o filtro de artigos por 
ingrediente selecionado anteriormente, se a operação for cancelada, sai da janela da 
pesquisa de artigos. 

A opção de mostrar os ingredientes ao selecionar o artigo pode ser ativada/desativada 
através da configuração da Zona de Serviço, separador Modo funcionamento”. 
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Figura 54 – Ingredientes - configuração 

 

NOTA: A janela de ingredientes dos artigos no POS esta limitada a 4 linhas. 

Esta funcionalidade é útil por exemplo para farmácias para fazer a pesquisa por medi-
camento de determinados componentes. 

 

 
Figura 55 – Ingredientes - pesquisa 

 
Figura 56 – Ingredientes – pesquisa (2) 
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Coluna stock de artigo 

Foi adicionada uma coluna na pesquisa de artigos, com apresentação do stock dos arti-
gos apresentados no filtro, referente ao armazém assignado à zona de serviço em utili-
zação. 

 

Fecho do documento 

Foi alterado o procedimento interno de fecho dos documentos,para evitar situações do 
registo incorreto do tipo de pagamento em casos excecionais (falha de ligação à rede, 
etc). 

 

Leitura da balança – artigos com lotes 

Foi feita uma revisão à leitura de artigos configurados com o tipo de stock por lotes no 
POS, pois foi verificada uma leitura incorreta nestes casos (aumento de dígitos/posição 
dos decimais, por exemplo: a leitura de 19.000 Kg em vez de 0,190 Kg). 

 

Leitura de artigos 

Foi verificado que durante a leitura inicial de artigos do POS, se a janela do browser fosse 
redimensionada ou se num dispositivo móvel fosse alterada a visualização de landscape 
para portrait, a leitura era interrompida, não ficando concluída. Esta situação foi agora 
revista. 

 

Acesso a lista de mesas 

Foram feitas revisões ao processo de acesso às mesas, visto terem sido detetados proce-
dimentos que poderiam influenciar o incorreto funcionamento nas seguintes situações: 

• O acesso a splits digitando o número da mesa /ponto /*, em vez do número da 

mesa / ponto / número do split (ex: 10.* em vez de 10.1); 

• Transferência de artigos para uma outra zona de serviço, digitando no keypad 

um número de mesa inexistente na configuração dos intervalos de mesa dessa 

zona de serviço. 

 

Inserção de descontos 

Foram feitas revisões no apuramento dos descontos dos documentos. Quando é aplicado 
um desconto em valor, visto que o valor é convertido internamente em percentagem, em 
certas situações,s o valor do desconto que era aplicado não era traduzido exatamente 
nos valores de fecho do documento.  
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Desconto – Fecho do documento 

Foi implementada uma mensagem de aviso ao utilizador em como foram retirados todos 
os pagamentos parciais (mesmo Notas de Crédito de devolução) ao serem inseridos des-
contos no ato de pagamento. 

 

 
Figura 57 – Desconto POS 

 

Artigos Menu sem preços 

Foi implementado nos impressos a possibilidade de imprimir os componentes do menu 
sem valor, apenas a sua descrição. Para tal é necessário personalizar o impresso como 
aqui exemplificado: 

 
Figura 58 – Edição impresso 

 
Figura 59 – Talão – artigos menu sem preço 
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Edição de categorias 

Foi verificado que a inserção de artigos em categorias através do Back-Office estava a 
eliminar as formatações do Modo de edição do POS (posicionamento de botões no 
écran). Foi limitado este impacto mantendo os botões já existentes nas posições origi-
nais. Os novos botões aparecem todos "Tiled" com os tamanhos omissão no fim da lista, 
nunca se sobrepondo. 

 

Barra de scroll 

Foi verificado que no Firefox em certas opções do POS, após abrir a opção do calendário, 
aparecia uma barra de scroll indevidamente. Esta situação foi agora revista. 

 

Contagem de artigos 

Passou a ser possível visualizar a contagem de artigos registados no POS, o que permite 
informar o número de unidades registadas. Em artigos com a unidade do tipo unidade, 
contabiliza a quantidade lançada, caso contrário, contabiliza uma unidade por linha. 

É necessário ativar esta opção na Zona de Serviço > Modo de Funcionamento > POS – 
“Mostrar a quantidade total de artigos”. 

 

 
Figura 60 – Contagem de artigos 

 

Relatórios Totais do dia / Totais por Tipo de pagamento 

Foi verificado que nos relatórios de Totais do dia e totais por tipo de pagamento, os 
campos da designação do pagamento e da designação da moeda estavam a aparecer so-
brepostos, dificultando a sua visualização. Esta situação foi agora revista. 

 

Delivery – moradas de clientes 

Foi acrescentada a possibilidade, em modo Delivery, de se selecionar entre as várias mo-
radas associadas ao mesmo número de telefone (por exemplo, trabalho e casa), tal como 
criar novas moradas no ecrã de seleção da entidade. 
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Figura 61 – Delivery - endereços 

 

Centros de preparação 

Foi verificado que quando é adicionada uma linha de separador para pedidos que saem 
em mais que um centro de preparação ao mesmo tempo, o sistema estava a duplicar as 
linhas de separador quando se imprime. Esta situação foi agora revista. 

 

Descontos em valor 

A atribuição de um desconto em valor no POS passou a não remover os descontos já 
atribuídos no documento, mantendo o desconto já existente. O desconto em valor é con-
vertido em percentagem e distribuído pelas linhas de artigos do documento. 

Esta alteração é útil para os casos em que é atribuído um desconto ao documento, mas 
depois no pagamento verifica-se que permanecem valores pequenos e o utilizador pre-
tende arredondar esse valor. (Ex: total da conta 30,27 EUR, o utilizar assim atribui um 
desconto em valor de 0,27 EUR). 

 

 
Figura 62 – Tipo de desconto 
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LISTAGENS 

EXPORTAÇÃO 

Exportação Excel (.CSV) 

A exportação das listagens para ficheiro no formato Excel (.CSV) foi otimizado, tendo 
agora uma estrutura que permite facilmente a sua visualização e edição. Todas as lista-
gens foram alteradas para suportar esta alteração. 

 
Figura 63 – Exportação Excel 

 

 
Figura 64 – Exportação Excel (2) 

VENDAS 

Documentos emitidos 

A listagem de documentos emitidos, quando utilizado o filtro da separação por cliente, 
deixou de mostrar o nome da entidade para os movimentos realizados para o cliente 0 
(passante), pois verificou-se que nestes casos o nome da entidade visualizado na lista-
gem era sempre o do primeiro nome indicado num destes documentos. 
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Interligação de documentos 

A listagem de interligação de documentos foi complementada com a informação da refe-
rência do documento de origem, útil quando são utilizadas trocas/devoluções. É acres-
centado nestes casos o sinal de menor ou maior para indicar a origem da sua interliga-
ção. 

Exemplo: 

- é emitida a FR A2021/12 

- é emitida a NC A2021/1 (devolução) 

- é emitida a FR A2021/13 a qual é paga com a NCA2021/1 

 

No exemplo dado, a listagem irá incluir a informação da interligação do documento que 
originou a NC: 

 
Figura 65 – Listagem interligação de documentos 

 

Custo das vendas 

Foram feitas alterações ao filtro de seleção da Listagem de Custo de Vendas. 

 

O filtro dos tipos de documentos a serem apresentados na listagem foi alterado para se 
conseguir selecionar individualmente cada tipo de documento. 

Automaticamente são selecionados apenas os documentos comerciais da lista de tipos 
de documentos, sendo possível ainda utilizar a opção “marcar todos”. 
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Figura 66 – Listagem custo das vendas – tipos de documento 

 

A opção “Exibir preços” passou a exibir apenas um tipo de preço (Preço médio de custo, 
Preço de custo Ilíquido, Preço de custo ilíquido). 

 

Por fim, foi adicionado um campo com o Tipo de cálculo. Trata-se da indicação de qual o 
tipo de calculo a apresentar, pode ter os seguintes valores: 

• Lucro forte e fraco 

Lucro forte = (1 – (total a preço de custo / total de venda)) * 100 

Lucro fraco = (total de venda * 100 / total a preço de custo) – 100 

 

• Custo e lucro 

% Custo = (total a preço de custo / total de venda) * 100 

% Lucro = 100 - % Custo 
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Figura 67 – Listagem custo das vendas – tipo de preço 

 

 
Figura 68 – Listagem custo das vendas 

 

ARTIGOS 

Histórico de Movimentos 

A listagem de histórico de movimentos foi revista para refletir corretamente o stock dos 
componentes na venda de artigos compostos que não controlam stock, pois os compo-
nentes estavam a contabilizar stock incorretamente nos resultados desta listagem. 

Foi feita também uma revisão ao funcionamento do filtro referente ao Fornecedor, pois 
não se encontrava a funcionar corretamente.  O filtro dos fornecedores é aplicado nos 
documentos de compras pela entidade presente nos documentos. Nos documentos de 
vendas (e transferências) o fornecedor é filtrado pelos fornecedores associados ao arti-
go na ficha do artigo. 

Por último foi feita uma revisão à apresentação de inventários de artigos com lotes. Veri-
ficou-se que penas contabilizava o último lançamento de inventário no caso de artigos 
com lotes, ignorando as quantidades lançadas para outros lotes anteriores. 
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MAPAS ANALITICOS 

ANALISE ESTATISTICA 

Base de Dados leitura 

Foi revisto o processamento desta listagem quando se encontra a Base de Dados de lei-
tura configurada. 

 

 

UTILITÁRIOS 

ARTIGOS 

Alteração de preços - Automática 

Foi feita uma revisão à fórmula de cálculo da alteração automática de preços presente 
nos Utilitários da aplicação, pois verificou-se que em certas situações estava a ser apu-
rado um valor incorreto. 

 

REGISTO DE EVENTOS 

Log de alterações aos artigos 

Foram acrescentadas ao registo de eventos várias operações existentes nos utilitários da 
aplicação, relacionadas com a alteração de artigos. As opções que passaram a ser regis-
tadas foram as seguintes: 

• Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços -> automática; 

• Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços -> manual; 

• Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços - marguem de lucro; 

• Utilitários -> Artigos -> Recalcular preços; 

• Utilitários -> Artigos -> Recalcular margens de lucro; 

• Utilitários -> Artigos -> Recalcular acumulados; 

• Utilitários -> Artigos -> Recalcular stock; 

• Ficheiros - > Família -> Atualização dos preços dos artigos da família. 

 

Adicionalmente, passaram também a ser registadas alterações nas zonas de serviço (in-
tervalos de mesa e artigos disponíveis), tal como alterações nas famílias (margem de 
lucro e consequente alteração dos preços dos artigos incluídos nessa família). 
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Figura 69 – Registo de eventos 

 

AUTORIDADE TRIBUTARIA 

SAF-T- Angola 

Foram feitas revisões à exportação do ficheiro SAFT-T para a região de Angola: 

• O NIF do consumidor final foi alterado para 999999999 (dava erro com o NIF 

anterior); 

• O tipo de documento SAF-T GC passou de transporte para conferência; 

• Adicionados dois motivos de retenção na fonte, IAC e OU; 

• A identificação dos documentos de venda passou a utilizar o seguinte formato - 

Tipo de documento (InvoiceType), espaço, código interno do tipo de documento e 

a serie do documento, uma barra e o número sequencial da serie.                  

Exemplo: FT FAA2021/1. 

 

Foram ainda implementadas alterações de acordo com as revisões do SAF-T de 
14/12/2020: 

• Na exportação apenas de fornecedores (taxAccountingBasis = A), não exporta os 

artigos; 

• Nas notas de crédito de fornecedor, exporta os documentos referentes; 

• Adicionados tipos de documentos SAF-T do sector Segurador (elemento 4.1.4.8). 
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SAF-T 

Foi revista a exportação do ficheiro SAF-T quando se encontra configurado um servidor 
de leitura de dados, exportava os movimentos com taxa isenta, independente da taxa 
usada. 

 

Ficheiro de inventário 

Foi incluindo uma opção de valorização do inventario para envio para a AT. Em exporta-
ções a partir de 1 de janeiro 2023, é possível indicar que a valorização é feita pelo preço 
de custo líquido, preço de custo ilíquido, ou preço médio de custo.  

 

 
Figura 70 – Exportação de inventário 

 

 

OUTROS 

WEBSERVICES 

Atualização de entidades 

A atualização de entidades por webservice foi revista. Foi feita uma alteração ao método 
de busca da entidade, caso se defina um código, procura primeiro por esse código em 
vez de procurar inicialmente pelo NIF (caso existissem mais que uma entidade com o 
mesmo NIF). 

Foi também revista a utilização do elemento IfExists, pois verificou-se que ao identificar 
um código de entidade, este elemento era ignorado. 

 

Pagamento de documentos 

Foi feita uma correção ao método de pagamento de documentos “payDocuments”. Verifi-
cou-se que ao enviar os dados de pagamento de uma fatura que já esteja paga, estava a 
pagar outros documentos pendentes da entidade, em vez de retornar mensagem de erro. 
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CULTURAS 

Traduções inglês 

Foram revistas algumas traduções quando a cultura da aplicação esta definida para In-
glês, nomeadamente no POS, ao pedir extras e holds de um artigo e ao lançar um artigo 
configurado para ler quantidade da balança. 

Foi também revisto o nome da listagem de Antiguidade de saldos, ficando com a nova 
denominação “Ageing Analysis”. 

 

EXCEL BI 

Campo Promoções 

Foi adicionado o campo que identifica as promoções (PromotionID) à tabela Documen-
tDetail para ajudar na criação de mapas de Excel BI para análise de promoções e campa-
nhas de vendas. 

 

BASE DE DADOS DE LEITURA 

Tipo de leitura 

Foi adicionado um campo na base de dados (ReadOnlyServerDelayDays) que permite 
configurar o total de dias a considerar para utilização da Base de Dados de leitura (caso 
configurada) na obtenção de dados de processamento demorado (listagens etc). 
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