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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 1.30.  

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: 

• Inclusão de gratificações de clientes no ponto-de-venda; 

• Desbloqueio automático de entidades; 

• Possibilidade de adicionar campos de utilizador a documentos EDI; 

• Possibilidade de se fechar documentos sem impressão (no ponto-de-venda); 

• Novo módulo de monitor (display) de cliente no ponto-de-venda; 

• Novo módulo de interface com terminais de pagamento de cartões débi-

to/crédito; 

• Novos métodos de webservice (API). 
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FICHEIROS 

ARTIGOS 

Gratificação 

Foi acrescentado um campo no ficheiro de artigos, separador Vendas POS > Geral, que 
permite excluir o artigo em edição de ser contabilizado no cálculo das gratificações.  

 

 
Figura 1 – Artigos 

 

SERIES DE DOCUMENTOS 

Documentos eletrónicos 

Foi acrescentado um campo no ficheiro das séries de documentos para indicação do tipo 
de assinatura de documento eletrónico a utilizar, sendo assim possível diferenciar as 
séries entre assinaturas EDI e PDF (substitui a check-box presente nas versões anterio-
res para marcar as series como documentos eletrónicos). 

As séries de documentos eletrónicos já existentes antes do upgrade, caso tenham sido 
utilizados ambos os tipos de assinatura eletrónica, serão marcadas como EDI e PDF. 
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Figura 2 – Série de documentos 

 

PROMOÇÕES 

Importação 

Na janela de seleção de artigos no ficheiro de promoções, passou a estar disponível a 
opção de importar um ficheiro com os artigos a incluir na promoção. Deve ser seleciona-
do um ficheiro .csv com o código dos artigos (1 código por linha). 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

Gratificação 

Foi acrescentado um campo para indicação se as gratificações de clientes devem ser 
aplicadas ao tipo de documento. Quando desligado não será apresentada qualquer su-
gestão de gratificação. 

 
Figura 3 – Tipos de documento 
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CONFIGURAÇÃO 

Geral – Gratificação 

Na configuração geral, separador Diversos > Gratificação, foi adicionado o campo para 
definição do artigo de gratificação. Trata-se da indicação do artigo a utilizar para conta-
bilizar as gratificações aquando da exportação do ficheiro SAFT, como também na expor-
tação de valores para o PMS. 

Também neste separador, foi adicionado o campo para definição do texto a utilizar nos 
campos referentes à gratificação. Este é o texto que irá estar visível nas diversas opções 
relativas às gratificações no Back-Office e na Listagem de Totais por dia (POS). Este texto 
será também utilizado no POS, nos relatórios e no botão relativo às gratificações. 

 

 
Figura 4 – Configuração – gratificação 

 

Geral – Desbloquear entidade 

Foi adicionada uma opção na Configuração geral > Entidades para indicação se deve 
desbloquear automaticamente a entidade. Caso ligada, e após um movimento na conta 
corrente em entidades bloqueadas cujo saldo fique abaixo do limite de crédito (se defi-
nido um limite na ficha da entidade), desbloqueia a entidade e remove o motivo de blo-
queio. 

É adicionado ao registo de eventos a informação sobre o desbloqueio ("A entidade X foi 
desbloqueada automaticamente após emissão do documento Y"). 

Por omissão a opção vem desligada (para manter o mesmo funcionamento das versões 
anteriores). 
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Figura 5 – Configuração - entidades 

 

Geral – Campos de utilizador 

Foi adicionada uma opção na Configuração geral > Diversos > Campos de utilizador, re-
ferente a documentos de clientes, para definição da equivalência EDI (este campo ape-
nas esta visível quando o conteúdo do campo de utilizador é de texto). 

Na comunicação do documento EDI (ou exportação CIUS-PT), se o campo estiver preen-
chido, exporta no elemento respetivo. 

 

 
Figura 6 – Campo de utilizador 
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Zonas de Serviço - Gratificações 

Na configuração das Zonas de Serviço, separador Modo funcionamento > POS, foi adicio-
nado o separador Gratificação, para definição das configurações respeitantes à sugestão 
de gratificação nas contas/documentos. 

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

• Percentagem do total a sugerir como gratificação – Indicação da percenta-

gem da gratificação a sugerir pelo sistema, tendo como base o total do documen-

to (ex.: documento com um total de 20 EUR, tendo definido este campo com 

10%, o valor da gratificação sugerido será de 2 EUR). 

• Valor mínimo - 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 gratifica-

ção). 

• Texto para Gratificação – Indicação do texto que deve ser impresso nos docu-

mentos para o campo da gratificação. 

• Texto para Gratificação sugerida – Indicação do texto que deve ser impresso 

nos documentos para o campo da gratificação sugerida. 

• Texto para Total com Gratificação – Indicação do texto que deve ser impresso 

nos documentos para o campo referente ao total com gratificação. 

 
Figura 7 – Zona de serviço - gratificação 
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Terminal – Pagamento com cartões 

Foi adicionada a opção de utilização de terminais de pagamento automático, configurá-
vel no separador Periféricos > Terminal de pagamento com cartões. 

Os sistemas compatíveis são GAP, JCC e ECR Payment Systems, todos eles compatíveis em 
exclusivo para a região do Chipre. 

 

 
Figura 8 – Terminal - periféricos 

 

Interface Contabilidade - Exportação 

Na opção de Interface Contabilidade, na configuração da exportação/documentos, pode-
se agora selecionar o tipo de valor «Tipo de Pagamento» e de seguida qual o tipo em es-
pecífico. Este valor será exportado para a contabilidade caso tenha sido usado nos do-
cumentos. 

Nota: Se o tipo de pagamento for usado várias vezes no mesmo documento, o valor ex-
portado será o somatório. 

 

Documentos eletrónicos 

Na configuração dos documentos eletrónicos (Ficheiros > Configuração > Documentos 
eletrónicos) foi acrescentada a opção de indicação se deve enviar um email a alertar 
quando não está a conseguir registar os documentos eletrónicos com sucesso, e atingiu o 
número máximo de tentativas (10x). 

 
Figura 9 – Documentos eletrónicos 
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Internamente também foram alterados procedimentos para os casos em que os docu-
mentos que não são integrados, forçando o seu envio para evitar disparidade entre do-
cumentos mais recentes serem registados primeiro que documentos mais antigos. 

 

 MOVIMENTAÇÃO 

DOCUMENTOS DE CLIENTES 

Comunicação eletrónica EDI 

A comunicação eletrónica de documentos do tipo EDI passou a arquivar também o PDF 
depois deste ser assinado, possibilitando assim a sua impressão. 

 
Figura 10 – Documentos eletrónicos - PDF 

 

 

 

Clonar documentos 

Foi adicionada a opção clonar documentos, disponível em documentos fechados de cli-
entes e fornecedores. Ao selecionar esta opção, pode-se indicar qual o novo tipo de do-
cumento a criar. O documento é criado e permanecerá em aberto, para permitir altera-
ções. 

NOTA: no processo de clonar, os artigos são validades a nível de stock e disponibilidade 
para a zona de serviço. 

 

PDF disponível no arquivo digital Impressão do documento (PDF) 
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Figura 11 – Clonar documentos 

 

 
Figura 12 – Clonar documentos 2 

 

Ordenação de importação stock 

Aquando da importação de movimentos a partir do Stock/Stock Mínimo, no ecrã seguin-
te passou a ser possível ordenar por código ou designação dos artigos. A importação das 
linhas de artigos para o documento irá ser feita respeitando a mesma ordenação.  

 

E-mail / Pré-visualização 

Verificou-se que a emissão de documentos para entidades com acordo de documentos 
eletrónicos, de documentos que utilizam uma série regular (por exemplo emissão de 
uma fatura pró-forma) não estava a pré-visualizar ou a enviar os documentos por email. 
Esta situação foi agora revista. 

 

Filtro de documentos 

Verificou-se um comportamento incorreto no ecrã de documentos de clientes, ao se fa-
zer uma pesquisa no filtro por número de documento, digitando letras e depois carrega-
rando no Enter. Ao sair deste ecrã não estava a ser possível voltar a acedê-lo. Esta situa-
ção foi agora revista. 
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Entidades acordo eletrónico 

Verificou-se que em determinadas condições, não estava a ser possível emitir documen-
tos não eletrónicos a entidades com acordo de documentos eletrónicos. Esta situação foi 
agora revista. 

 

Artigos com serie de matrícula 

Verificou-se um comportamento incorreto que se tentava importar linhas de artigos com 
número de serie de matrículas para mais que um documento. Esta situação foi agora re-
vista. 

 

Detalhes do documento 

Verificou-se que ao consultar os detalhes de um documento emitido numa outra moeda 
que não a moeda base definida na aplicação, o câmbio visualizado era o câmbio atual da 
moeda, e não o cambio em vigor na altura da emissão do documento. Esta situação foi 
agora revista. 

 

Comunicação de documentos DNRE Cabo Verde 

Foram feitas revisões à comunicação de documentos à DNRE de Cabo verde, pois em al-
guns casos não estavam a ser integrados corretamente, nomeadamente. 

- Documentos com linhas de artigos com descontos; 

- Documentos com linhas de artigos em que o código contenha o caracter “%” ou “&”; 

- Documentos com retenção na fonte; 

- Documentos com portes de envio; 

- Documentos com reversão do imposto; 

- Passou a fazer a verificação do total do documento a 0 apenas em documentos com có-
digo DNRE associado. 

- Repostas as opções na ficha dos artigos dos campos “artigo de devolução” e preços 
“Hold”. (Estes campos estavam ocultados na versão anterior devido a conflitos com a 
comunicação de documentos de artigos com o preço negativo). 
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Figura 13 – Artigo devolução 

- Pedido de inserção incorreto dos dados da entidade zero quando o tipo de pagamento 
forçava a alteração do tipo de documento a emitir (Exemplo: emissão de um Talão de 
Venda, mas o tipo de pagamento forçava a emissão de um Comprovativo (documento 
este não comunicado à DNRE)) 

-Ocorriam casos de numeração incorreta quando eram utilizados tipos de pagamento 
que forçavam a emissão de um outro tipo de documento. 
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PONTO DE VENDA 

Gratificações 

Tendo como base as configurações anteriormente definidas, o sistema irá calcular auto-
maticamente 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 dispo-
nível um botão com a indicação da gratificação a aplicar, valor este que poderá ser edi-
tado. 

 

 

 

 
Figura 14 – Gratificações - POS 

 

 

Total dos artigos Total a pagar com gratificação 

Gratificação automaticamente sugerida Clicar para alterar. Duplo clique é removida a gratificação. 
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Figura 15 – Gratificações - documento 

 

O valor da gratificação pode ser alterado manualmente, digitando o novo valor preten-
dido no keypad numérico e clicando no botão da gratificação. 

NOTA: O acesso a esta funcionalidade esta limitado às permissões definidas para o grupo 
do utilizador. 

 

 
Figura 16 – Gratificações - acessos 
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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 17 – Gratificações - conta 

 

Os Relatórios Totais por dia, Totais por Empregado e Totais por tipo de Pagamento fo-
ram alterados para incluir a informação do total de gratificações no período indicado.  
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Figura 18 – Gratificações - relatório 

 

Opção fechar o documento 

Foi adicionada a opção de fechar o documento no POS, sem que seja impresso o talão de 
venda. Esta opção esta limitada à permissão dos grupos associada ao utilizador em uso. 

 

 
Figura 19 – POS – fechar documento 

 

Separadores 

Verificou-se que os separadores de artigos não estavam a ser impressos nos pedidos pa-
ra os centros de preparação. Esta situação foi agora revista. 
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Documentos eletrónicos 

Verificou-se um comportamento incorreto ao emitir um documento eletrónico para en-
tidades configuradas como cliente/fornecedor, com a mensagem «Saldo insuficiente pa-
ra emissão de documentos eletrónicos», mesmo existindo saldo. Esta situação foi agora 
revista. 

Foi também detetado que em certas situações, na emissão de documentos para entida-
des com acordo de documentos eletrónicos EDI, a informação dos dados de car-
ga/descarga estava a ser removida, impossibilitando assim a comunicação dos docu-
mentos com sucesso. Esta situação foi agora revista. 

 

VNE 

Foram feitas diversas revisões ao funcionamento do terminal de recebimentos VNE, no-
meadamente nos movimentos de caixa e na parte dos pagamentos (valores de trocos e 
valores superiores ao pagamento). 

 

Criação entidades 

Verificou-se a impossibilidade de criação de entidades diretamente no POS que conti-
vesse o caracter “&”. Esta situação foi agora revista. 

 

Criação documentos Webservice 

Verificou-se um comportamento incorreto na criação de documentos por webservice, 
quando se definiam portes num valor maior que o total da taxa. Exemplo: Emissão de 
um documento por webservice com uma linha com 100€ e 23% de IVA e portes no valor 
de 23,50€). Esta situação foi agora revista. 

 

Pagamento sem pedidos 

Verificou-se um comportamento incorreto em situações especificas com impressoras 
XML, aquando do pagamento de uma mesa, quando em modo de F&B, sem que houvesse 
primeiro qualquer pedido para a mesma. Esta situação foi agora revista. 

 

Numeração temporária 

Verificou-se um comportamento incorreto na atribuição da numeração temporária aos 
documentos (esta situação não tinha influência na atribuição da numeração final aos do-
cumentos). Esta situação foi agora revista. 

 

Leitura da balança 

A verificação de leitura da balança em artigos configurados para ler a balança foi retira-
da se no terminal for desativado/retirado este periférico. 
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Transferência de artigos 

Verificou-se um comportamento incorreto aquando da transferência de artigos que con-
tenham extras para splits de mesas, sendo que os extras estavam a perder a informação 
do preço. Esta situação foi agora revista. 

 

Splits de mesas 

Verificou-se um comportamento incorreto ao aceder a uma mesa que contenha splits, 
digitando o número da mesa (em vez de clicar na mesa ou digitando diretamente o nú-
mero do split (ex: 2.1)). Nesta situação a mesa era aberta na sua totalidade sem mostrar 
os splits já criados. Esta situação foi agora revista. 

 

Alias de mesas 

Foram feitas revisões ao funcionamento dos alias de mesas, pois verificou-se um funcio-
namento incorreto nos mesmos em determinadas situações. Uma das situações estava 
relacionada com a utilização de alguns caracteres especiais no texto do alias, como vir-
gulas, cardinais, aspas, etc. Outra situação que impossibilitava uma correta atualização 
do alias nas mesas em diferentes terminais a utilizar a mesma zona de serviço era o re-
dimensionar de janelas no browser, esta situação estava a ter impacto no refresh do tex-
to. 

 

FABRICAÇÃO 

Artigos compostos 

Ao adicionar um artigo para fabricação que esteja configurado para controlar stock por 
número de serie passou a não mostrar os números de série existentes, visto estar a ser 
criado um artigo novo (apenas são visualizados os números de série dos componentes, 
caso estejam configurados). Passou a mostrar também o ícone para consultar o número 
de série (coluna propriedades). 

Nota: Na movimentação de um artigo composto de fabricação, e caso o artigo principal 
contenha na sua composição um artigo que faça o controlo de stock por número de serie, 
o número de serie definido aquando da fabricação será memorizado e utilizado na mo-
vimentação em conjunto com o artigo principal. 

 

INVENTARIOS 

Inventários automáticos 

Verificou-se um comportamento incorreto na criação de inventários automáticos, pois 
dependendo da quantidade de dados a processar (número de artigos, número de arma-
zéns), podiam ocorrer timeouts, não completando o processo. Esta situação foi agora re-
vista. 
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LISTAGENS 

VENDAS 

Totais por dia 

A Listagem de Totais por dia, foi alterada para incluir a informação do total de gratifica-
ções no período indicado no filtro. 

 

 
Figura 20 – Listagem totais do dia 

 

ARTIGOS 

Existencias em… 

A Listagem de Artigos – Existências em… foi revista, pois verificou-se um comportamen-
to incorreto quando eram incluídos artigos compostos com outros artigos compostos 
fazendo parte da sua composição. 

 

ENTIDADES 

Entidades - Detalhada 

A Listagem de Entidades – Detalhada foi revista, pois verificou-se um funcionamento 
incorreto quando se encontrava configurada uma Base de Dados de leitura de dados. 

 

OUTRAS 

Unidade de stock 

As seguintes listagens passaram a apresentar as quantidades de acordo com a unidade 
de stock dos artigos em vez da unidade base. 

Compras/Artigos/Totais 

Vendas/Artigos/Totais 

Encomendas/Clientes/Totais de artigos 

Encomendas/Fornecedores/Totais de artigos 

Transferências/Artigos/totais 
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UTILITÁRIOS 

ARTIGOS 

Etiquetas 

Verificou-se um comportamento incorreto na exportação do ficheiro SAF-T em casos em 
que estavam incluídos no filtro da exportação artigos que continham números de série, e 
se encontrava configurada uma base de dados para leitura de dados, esta situação foi 
agora revista. 

 

AUTIRIDADE TRIBUTARIA 

SAFT-T  

Foram acrescentados os seguintes campos, disponibilizados nos impressos para as eti-
quetas de artigos: 

- UnitType - Tipo da unidade (Volume, Quantidade, Peso, etc) 

- SellUnitDesignation - Designação da unidade de venda (a que se refere o preço) 

- BaseUnitDesignation - Designação da unidade base 

 

 

OUTROS 

DISPLAY DE CLIENTE 

Display de cliente 

Foi disponibilizada a opção de configuração de um display de cliente, o qual irá refletir 
para o consumidor a lista de artigos lançados na mesa, e do pagamento em curso no 
Winmax4. 

A utilização desta funcionalidade está dependente do registo do módulo associado no 
licenciamento da aplicação. 

Este módulo consiste na execução de um utilitário externo à aplicação (itLauncher, dis-
ponível para download em www.itbase.pt), o qual terá as seguintes opções de configura-
ção: 

http://www.winmax4.com/index.html
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Figura 21 – Display de cliente - configuração 

 

• Idioma – Escolha entre Português e Inglês. 

• ItBaseURL – Endereço de acesso ao Winmax4 do cliente. 

(ex: http://app.winmax4.com/w/empresacloud) 

• Utilizar monitor de cliente – Ativar ou desativar opção. 

• Animação no monitor de cliente – Escolha entre vídeo ou slidehow. O slideshow 

vai passando entre as imagens disponíveis na pasta definida. 

• Pasta de Imagens/Vídeo - Existe uma pasta com imagens e vídeo já disponível 

Launchertest\CustomerScreen\Images ou Video. 

• Modelo – Definição do modo de apresentação dos dados: Uma coluna do lado 

esquerdo, direto ou duas colunas (utilizadas quando a primeira coluna for total-

mente preenchida). 

• Número de linhas por coluna – número de linhas de texto por coluna. 

• Monitor de cliente – Definição de qual o monitor destinado ao cliente. 

• Utilizar impressoras XML – Abre o endereço do Winmax4 com os parâmetros 

de segurança que permitem a utilização de impressoras XML. 

http://www.winmax4.com/index.html
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Figura 22 – Display de cliente 

 

WEBSERVICES 

Grupos de utilizadores 

Foi criado o método de webservice para retornar as configurações relativas aos grupos 
de utilizadores (Winmax4GetUserGroupsRQ). 

São retornados os campos: Designação do grupo, Número máximo de tentativas de login, 
Número máximo de logins concorrentes, Minutos a apagar logins não ativos, Tipo de 
grupo, Email. 

 

Utilizadores 

Foi criado o método de webservice para retornar a lista de utilizadores. (Win-
max4GetUserAccountsRQ). 

 

Vendedores 

Foi criado o método de webservice para retornar a lista de vendedores. (Win-
max4GetSalesPersonsRQ). 
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