Update - 19.00.05_180_028
Número

Data

Descrição

54498

15/07/2020

Menu digital | POS
As recentes mudanças no quotidiano das pessoas, provocadas pela pandemia
mundial, vieram acelerar a uso de meios digitais em detrimento do papel, por
parte do Estado, das Empresas e das Famílias.
Para responder a essa tendência/necessidade, a eticadata desenvolveu o
Digital Menu que é uma ferramenta direcionada ao setor da restauração, que
dispensa a empresa do recurso às ementas em papel em prol de um serviço
ao cliente mais seguro e higiénico.
A ementa digital permite que o cliente tenha acesso à oferta dos serviços da
empresa, através do seu dispositivo móvel, bastando que tenha uma
ferramenta instalada para leitura de códigos de barras “QRCode” e acesso à
internet.
Para mais informação consultar DigitalMenu.

54472

15/07/2020

Vendas\ Contratos\ Processamento - Faturação com consumos incluídos
No processamento dos contratos, caso existissem consumos incluídos que
não ultrapassavam o limite, esses consumos estavam indevidamente a ser
faturados, em vez de serem lançados a preço zero.

54468

15/07/2020

Registo de Folhas de obra
Depois de atualizar da versão 18 para a 19.00.04 a gravação de Folhas de
Obra quando estas tinham muitos artigos e/ou componentes ficou muito lenta.
O processo foi revisto tendo-se registado ganhos de desempenho da ordem
dos 95%

54464

15/07/2020

APV - Marcações e Reparações - Rastreabilidade
Nas reparações, quando se acedia à rastreabilidade documental e se tentava
aceder ao documento de marcação associado, a aplicação abria a janela de
marcações, mas não estava a posicionar-se no movimento.
Na janela de rastreabilidade quando se expandiam as informações sobre a
marcação, a informação apresentada era limpa.

54461

15/07/2020

BASIC | SUITE | Mapas em erro
Com licenciamento Suite Basic, a aplicação não estava a permitir visualizar os
mapas do Suite apresentando a mensagem "Não tem licença para essa
operação."

54454

15/07/2020

Contabilidade \ Declaração periódica do IVA - Otimização do processo de
cálculo
Foi otimizado o processo de cálculo da declaração periódica do IVA e anexos,
uma vez que em cenários que existissem muitos registos e existissem os
anexos 40 e 41, esse cálculo era demorado dando ideia de bloqueio do
sistema.

54439

15/07/2020

Oficinas \ OR - Lançamento materiais
Ao lançar Materiais numa OR, apesar de o Artigo lançado ter stock disponível,
caso o tipo de documento de OR estivesse configurado para sugerir Qtd. a
encomendar quando o stock fosse insuficiente, a aplicação estava a atribuir o

Número

Data

Descrição
valor zero à "Qtd. Mov. Stock" e a preencher com a quantidade lançada a
coluna "Qtd. Enc. Fornecedor" ou "Qtd. Enc. Armazém" (conforme
configuração).

54437

15/07/2020

Comercial \ Descarga para a contabilidade (Vendas, Compras,
Liquidações, ...) - Número do diário
Ao apresentar a janela de descarga para a contabilidade é proposto o diário
por defeito, no entanto, caso o diário fosse alterado era mantido
indevidamente o número de diário anterior quando seria esperado mostrar o
próximo número do novo diário selecionado.
Como é um comportamento genérico estava a ocorrer em qualquer janela de
emissão de documentos da comercial que invocasse esta janela.

54420

15/07/2020

Produções - Erro ao produzir folha de obra com rutura de stock
Tendo uma Folha de Obra com stock necessário reservado, ao Produzir /
Transformar Folha de Obra, caso algum dos componentes estivesse em rutura
de stock, ocorria o erro:
"99999 - Não é possível associar o objecto de tipo
'WhereListIterator`1[Eticadata.ERP.ItemsToRupture]' ao tipo
'System.Collections.Generic.List`1[Eticadata.ERP.ItemsToRupture]'"

54412

15/07/2020

Ordem de Reparação | Reserva de Stock vs Gerar Requisição ao Fechar
OR
Tendo o documento de Ordem de Reparação configurado para não gerar
movimento de stock automático, e estando ativa na configuração da empresa
a geração automática das requisições por realizar no fecho da OR, tendo na
OR as quantidades necessárias reservadas ao stock, ao fechar a OR não
estava a ser gerada a requisição de materiais nem tampouco a serem
libertadas as quantidades reservadas ao stock.

54398

15/07/2020

Tabelas \ Artigos \ Referências - Edição de referências compostos de
transformação e de inventário
Ao editar referências com linhas de componentes cujas quantidades possam
variar em função da grelha vertical e/ou horizontal (ex: CT02.[H][V]), a
aplicação gerava o erro: 99999 - A conversão da cadeia '' para o tipo boolean
é invalido.

54385

15/07/2020

Comercial\ Vendas - satisfação de encomendas com artigos com gestão
de lotes / desdobramento automático com rutura de stock
Numa empresa configurada com desdobramento automático de lotes, após
satisfazer uma encomenda em que a última linha lançada pelo desdobramento
não tinha lote associado por não haver stock suficiente em todos os lotes, era
apresentado o erro: "99999 - Estas colunas não têm atualmente valores
exclusivos" ao aceder ao documento de venda resultante da satisfação e na
encomenda verificava-se que as quantidades eram satisfeitas em excesso,
ficando com as quantidades pendentes a negativo.

54374

15/07/2020

GOP \ Pedidos de Cotação de Tarefas/Recursos
Passou a ser possível criar Pedidos de Cotação de Tarefas e/ou Recursos de
um orçamento/projeto.
Para o efeito, foi criado um assistente que permite gerar os pedidos de
cotação de tarefas/recursos. Este assistente está acessível a partir da janela
de Orçamentos e da janela de Reorçamentação, no grupo "Operações".
Os pedidos de cotação gerados podem ser consultados na tabela de

Número

Data

Descrição
"Cotações".

Nota: Esta implementação não necessita de configurações adicionais, apenas
é necessário criar um tipo de documento (Gop), que seja do tipo "Cotação de
Tarefas" e/ou "Cotação de Recursos". Estes tipos de documento são
necessários para gerar os pedidos de cotação no novo assistente.
54371

15/07/2020

Emobile | Licenças Bloqueadas | Perda de rede vs terminar sessão
Ao terminar sessão na app, se por alguma razão, fosse por fechar a aplicação,
ficar sem bateria, clicar no botão respetivo ou outra, caso nesse instante o
dispositivo se encontrasse sem rede ou não conseguisse comunicar com o
site do ERP, a sessão era terminada no dispositivo, mas continuava aberta no
serviço, continuando por isso a ocupar um posto. Ao voltar a iniciar sessão na
app, iria depois abrir nova sessão no site e, consequentemente, ocupar novo
posto.
Foi redesenhado o processo de terminar sessão na app por forma a manter a
sessão aberta enquanto a app não receber a indicação de logout com
sucesso, sendo no caso de falha de rede apresentada a mensagem "Esta
funcionalidade necessita de uma conexão à internet".
- A app com esta retificação encontra-se publicada apenas na EtiStore,
estando acessível para descarga, através do link:
https://emobile.eticadata.com/app/version/apk/emobile_19.181.apk
Caso seja pretendida a app em Browser, esta pode ser acedida a partir do
endereço:
https://emobile.eticadata.com/app/version/19.181/

54370

15/07/2020

Recolha de dados da Latitude e Longitude
De forma a facilitar o preenchimento dos dados Latitude/Longitude, foi criado
um popup que apresenta o mapa mundo e com um clique pode-se selecionar
a localização pretendida. Após selecionar uma localização, os campos
Latitude e Longitude são automaticamente preenchidos. Este popup foi
acrescentado nos locais onde já existiam estes campos, nomeadamente:
- Clientes
- Fornecedores
- Outros Credores
- Outros Devedores
- Vendedores
- SubZonas
- Morada da Empresa

54367

15/07/2020

Contabilidade \ Reconciliação de movimentos - Selecionar todos os
movimentos
Na reconciliação de movimentos, se com o lado direito do rato escolhesse a
opção "selecionar todos", a aplicação selecionava todas as linhas da grelha
para reconciliação, mas não preenchia a data de reconciliação nas linhas
selecionadas.

54365

15/07/2020

Comercial \ Vendas \ Linhas de preços - Cálculo dos preços
Ao alterar um cliente com linha de preço definida para um determinado artigo
quando fosse questionado se era pretendido recalcular preços e se
confirmasse que "Sim", o preço não era alterado para o valor referente à linha
de preço associada ao cliente.
Esta situação acontecia tanto para linhas de preço associadas a cada cliente
como no caso de "Descontos e preços de venda artigo/Cliente".

Número

Data

Descrição

O problema ocorria também nos processos de gerar/integrar documentos,
opções de converter/duplicar/integrar, quando tivesse indicação para
recalcular preços / condições de venda ou de compra.
54359

15/07/2020

Comercial \ Guia de Transporte sem preços com desdobramento de lotes
automático
Tendo um doc. venda configurado para não calcular preços e ativo o
desdobramento automático de lotes, ao lançar um artigo que gere lotes, o
documento deixava de respeitar a configuração de "Não calcular preços",
passando a partir dessa linha a apresentar os preços dos artigos lançados.

54352

15/07/2020

POS \ Mapas de entradas e saídas de caixa - Tradução
Foram disponibilizadas para empresas com país sede Chile reports com
tradução para "ES-419" para as operações de entrada e saída de caixa. Cada
uma das operações tem 3 reports (EntradaCaixa.Cfdoc,
EntradaCaixaContraValor.Cfdoc, EntradaCaixaPorMoeda.Cfdoc,
SaidaCaixa.Cfdoc, SaidaCaixaContraValor.Cfdoc,
SaidaCaixaPorMoedaCfdoc).

54344

15/07/2020

Recolha de Tarefas | Parar Tarefa
Em certas circunstâncias, ao parar uma tarefa no utilitário da Recolha de
Tarefas ocorria um erro. -

54343

15/07/2020

eMOBILE \ Local de descarga nas faturas simplificadas
Ao gravar uma fatura simplificada no eMobile, era apresentada indevidamente
uma mensagem impeditiva de falta de preenchimento do local de descarga.

54342

15/07/2020

Emissão de Avisos de Vencimento - Mensagem "Envio de email não está
configurado" / "Tem de ser especificado um destinatário".
Ao fazer envio de email na emissão de "Avisos de Vencimento", quando a
configuração do aviso de vencimento tivesse destinatários a serem resolvidos
por "Tipo Contacto" e estes tivessem mais que um email, separados por ponto
e virgula ";", era apresentada a mensagem de erro 'Envio de email não está
configurado' ou 'Tem de ser especificado um destinatário'.

54340

15/07/2020

Contabilidade \ Importação de movimentos e-fatura - Posicionamento em
registos associados
No segundo passo do assistente, quando ativada a janela de movimentos
associados, por vezes, a aplicação bloqueava ao fazer scroll na grelha de
movimentos a lançar.

54331

15/07/2020

FrontOffice \ PDA (Acesso à APP)
Quando para um determinado login a password do POS/PDA não coincidia
com a password do ERP, não era possível entrar na app PDA sendo
apresentado o erro de "Senha inválida".

54326

15/07/2020

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de movimentos via e-fatura Número de dígitos dos terceiros
Ao criar as contas de terceiros, no plano de contas, não estava a ser
respeitado o número de dígitos definido na empresa, na definição de terceiros,
criando sempre a entidade com o número de dígitos por defeito (4 dígitos).

54323

15/07/2020

Compatibilidade do erp eticadata com versão Microsoft SQL Server 2019

Número

Data

Descrição
Foi realizado um teste de compatibilidade do Erp com a nova versão do SQL
Server e não foram identificadas falhas, pelo que está assegurada a
compatibilidade com essa versão do gestor de base de dados.

54322

15/07/2020

Investimentos \ Tabelas anexas \ DR 25/2009 - Atualização de código da
tabela anexa
Foi atualizada a taxa de amortização para 8%, para o código da tabela anexa
"2250 - Equipamentos de energia solar fotovoltaica ou equip.energia eólica" a
que se refere o DR 25/2009.
Nota: Esta taxa havia sido atualizada pela revisão 19.00.05, para 12,5% por
lapso, pela que, no caso de o utilizador ter associada esta taxa a algum bem,
terá de proceder ao correspondente ajuste.

54321

15/07/2020

Movimentos de Contabilidade gerados pelos Recursos Humanos acesso à rastreabilidade documental
Caso existisse parametrização de descarga para a Contabilidade no
processamento e no pagamento de salários, ao aceder à rastreabilidade
documental a partir de um movimento contabilístico gerado por um
processamento, dava um erro impeditivo.

54317

15/07/2020

Artigos - Catálogo de fornecedor
Na criação de um novo artigo, pela importação do catálogo de fornecedor
(botão "..."), ao gravar o registo estava a ocorrer um erro.

54313

15/07/2020

POS - Impressoras/Monitores de cozinha - Quantidades dos
componentes
Em certas circunstâncias, na impressora/monitor cozinha as quantidades dos
componentes estavam a ficar erradas.

54310

15/07/2020

Comercial \ Transferências Bancárias - IBAN não é válido quando se trata
de contas estrangeiras
Os IBAN's de contas estrangeiras que continham um comprimento diferente
do IBAN português, estavam indevidamente a ser considerados como
inválidos na aplicação.

54302

15/07/2020

Contabilidade\ Mapas\ Modelos Oficiais (PT)\ Modelo 22\ Anexo E Cálculo do campo 41
No cálculo do campo 41 do quadro 03 estava ainda a ser considerado o limite
mínimo da matéria coletável (correspondente a 60% x 14 RMMG), que
constava no nº 2 do Artigo 86º-B do CIRC, revogado pela Lei nº 71/2018 que
aprovou o Orçamento de Estado para 2019.
O cálculo do campo 41 passou a ser exclusivamente a soma dos campos 16 a
30 mais o campo 33, e na configuração do modelo 22 na ficha da empresa, o
campo do limite mínimo do regime simplificado passou a ficar bloqueado e a
zero para os exercícios com data inicial igual ou superior a 2019.

54297

15/07/2020

Comercial \ Erro na leitura do Cartão de Cidadão
Depois de instalar a versão 3.1.2, ou superior, da aplicação do Cartão de
Cidadão, deixava de ser possível ler os dados do Cartão a partir do ERP.
A versão mínima suportada do software do cartão do cidadão para integração
com o ERP passou a ser a versão 3.1.2.

Número

Data

Descrição

54290

15/07/2020

Contabilidade \ Importador de movimentos via e-fatura - Novas tags
(código e nome da entidade) a acrescer ao descritivo do movimento
Foram acrescentadas as tags <COD ENTIDADE> e <NOME ENTIDADE>,
respetivamente código e nome do terceiro (fornecedor ou outro credor). Estas
tags podem ser definidas nas rúbricas na tipificação do movimento, na coluna
descrição.

54284

15/07/2020

Contabilidade\ Introdução de Lançamentos - edição de movimento /
mudança de janelas
Se na janela de lançamentos fosse alterado um movimento existente sem
gravar e depois se posicionasse noutra janela, ao voltar aos lançamentos as
alterações efetuadas eram perdidas.

54281

15/07/2020

Contabilidade\ Mapas\ Modelos Oficiais (PT)\ Declaração Recapitulativa
de IVA - cálculo do quadro 4 / parametrizações do campo 7
Se nas parametrizações do campo 7 estivessem lançadas duas linhas com a
mesma conta, mas com o tipo de valor contrário: uma com movimentos a
crédito e a outra com movimentos a débito, ao calcular o quadro 4 na
declaração recapitulativa estava a somar indistintamente todos os valores
movimentados por essa conta, não tendo em consideração a natureza da
movimentação da mesma. Este comportamento podia originar diferenças entre
o valor total calculado na declaração recapitulativa e o apurado no campo 7
(do quadro 06) da declaração periódica.

54279

15/07/2020

Documentos | Envio de Email - Antes de enviar (Pedir confirmação).
Na configuração de Envio de e-mail do tipo de documento, caso não
existissem destinatários fixos (apenas por tipo de contacto), e o documento
estivesse configurado para "Pedir Confirmação" antes de enviar, ao gravar
estava sempre a ser apresentada a mensagem de confirmação de envio de email, mesmo que a entidade não tivesse preenchido o campo "E-mail" no tipo
de contacto associado.

54269

15/07/2020

GCE \ Tesouraria \ Talões de deposito - regravação da Liquidação
Quando se regravava um documento de liquidação, cujo meio de pagamento
(por cheque) já estava incluído num talão de depósito, o respetivo movimento
real era indevidamente removido e era criado um novo, o que originava a
perda de ligação entre o movimento do cheque e o talão de depósito, ficando
o cheque novamente disponível para depósito. O movimento real gerado pelo
talão de depósito tinha o valor correto, no entanto o cheque desaparecia do
talão de depósito.

54267

15/07/2020

Contabilidade\ Mapas\ Modelos Oficiais (PT)\ Modelo 22\ Geração de
ficheiro com anexo D
Caso o modelo incluísse o anexo D, em que no quadro 071-A se tivesse o
campo do diploma com valor a vazio, ao gerar o ficheiro a aplicação ficava
bloqueada.

54261

15/07/2020

GRH\ Recibos de vencimento - Valor total pago
Em alguns cenários, relacionados com o processamento de salários de
funcionários em "Lay-off" por redução do tempo de trabalho (quando marcado
o mês completo), o total pago do recibo aparecia incorreto, não
correspondendo à diferença entre os abonos e os descontos.
O mesmo problema poderia ocorrer no valor líquido apresentado na simulação
de recibos, em idêntico cenário.

Número

Data

Descrição

54260

15/07/2020

CRM | Atividades - SMS / Integrar diretamente com o Outlook
No caso da aplicação estar configurada para "Integrar diretamente com o
Outlook", quando se criava uma atividade do tipo SMS, pela janela de
atividades, após gravar era apresentada a mensagem "O email do Outlook
tem de ser o mesmo que o email do utilizador do ERP.

54259

15/07/2020

Rec. Humanos\ Mapas\ Mapa de Remuneração/Descontos/Encargos encargos de segurança social
Ao emitir o mapa, caso os valores processados fossem referentes a
funcionários só com regimes de segurança social sem taxa contributiva por
parte da empresa, os encargos da segurança social apareciam com um valor
negativo, quando deveriam ser de zero.

54250

15/07/2020

ADMIN/PLT | Instalação Desktop - Erro "10055 - Invalid column name
'bitClosingForbiddenWithoutValues'."
Após instalação do ERP servidor, ao abrir aplicação Desktop, com as
credenciais do utilizador, apresentava a mensagem de erro "10055 - Invalid
column name 'bitClosingForbiddenWithoutValues'.", passando a apresentar a
mensagem de base de dados desatualizada.

54245

15/07/2020

Documentos Eletrónicos via EDI\ Introdução de Vendas - exportação de
documentos com ecovalores de pneus
Na exportação dos documentos de venda que contivessem artigos com
ecovalores relativos a pneus não estavam a ser passados os valores a eles
referentes.
Os ecovalores de pneus passaram a ser exportados, associados ao tipo
"EcoPneu".

54237

15/07/2020

Comercial \ Clientes - Exportar para ficheiro Excel 2007 - Número máximo
de registos
Quando se tentar exportar a tabela de cliente para a versão do Excel 2007, e o
número de clientes ultrapassar os 65 535 registos (limitado pelo Excel), a
aplicação irá alertar o utilizador desse limite.

54222

15/07/2020

Financeira | Liquidações - Pagamento com Retenção (Outros Credores).
Ao efetuar uma liquidação de um documento de compra de Outros Credores,
com uma taxa de retenção de IRS de 11,50%, a aplicação estava a
arredondar o valor da taxa (12,00%).

54202

15/07/2020

Contabilidade \ Utilitários \ Importação de Movimentos via E-Fatura Terceiros.
Na passagem do segundo para o terceiro passo, foi colocado uma mensagem
de validação impeditiva caso na definição de terceiros, na "Empresa \
Exercício \ Contabilidade \ Terceiros", existam prefixos de contas sem
indicação do tipo de terceiro. Esta validação justifica-se porque em situações
particulares o processo de criação de fichas das entidades e de contas do
plano, por vezes, não criava corretamente o par ficha de entidade
(fornecedor/outro credor) e conta do plano.

54199

15/07/2020

Comercial - Validação de E-mails
Em certas circunstâncias, a aplicação estava a considerar determinados emails como inválidos, quando na verdade não o eram.

Número

Data

Descrição

54168

15/07/2020

Base \ Anexos Digitais - Eliminar Ficheiro
Não estava a ser possível remover os ficheiros associados aos anexos
digitais.

54167

15/07/2020

Rec. Humanos\ Mapas\ Mapas Oficiais\ Mapa de Segurança Social paginação
Ao emitir o mapa, a paginação estava incorreta - não aparecia de forma
contínua.

54144

15/07/2020

Rec. Humanos\ Mapas\ Mapas Oficiais\ Mapa de Segurança Social - Valor
a transportar
Na emissão do mapa, nas páginas com transporte de valores, o valor a
transportar estava indevidamente a ser apresentado a meio da página, em vez
de estar posicionado no final da mesma.

54142

15/07/2020

POS | Teclado de artigos com grupos e subgrupos - Navegação
Quando os grupos do teclado de artigos não cabiam no ecrã e era necessário
navegar pelas setas, depois de se selecionar um dos grupos apresentados,
caso ainda houvessem mais grupos à direita que não estivessem visíveis,
eram apresentados os subgrupos referentes ao grupo selecionado mas a
barra dos grupos deslocava-se para direita, dando a ideia que estava
selecionado outro grupo.

54141

15/07/2020

GOP | Projetos\ Operações \ Folhas de Obra \ Emitir Folha de Obra Componentes sem movimentação de stock
Quando se gerava uma Folha de Obra, e o artigo de transformação continha
componentes que não movimentavam stock, estava indevidamente a ser
apresentada a mensagem "Não pode indicar o código do armazém!", e a folha
de obra não era gerada.

54139

15/07/2020

Oficinas \ Mapas \ Stands \ Mapa de Viaturas (Para Venda)
Em certas circunstâncias, ao aplicar um filtro para o intervalo de datas da
venda, existiam viaturas que não estavam a aparecer no mapa. Isto ocorria
quando a viatura em causa, tinha sido vendida numa data posterior à indicada
no filtro.

54114

15/07/2020

Rec. Humanos\ Mapas Oficiais (PT)\ Mapa da Segurança social - dias de
trabalho / layoff e faltas com efeito do mês anterior
No caso de ter um processamento com layoff e, em simultâneo, uma falta
"normal" com data de efeito do mês anterior, no mapa de segurança social,
para o regime de layoff, estava a apresentar erradamente como dias de
trabalho, a soma dos dias da falta referente ao mês anterior com o número de
dias do layoff.

54096

15/07/2020

Recursos Humanos \ Processamento \ Funcionário com processamento
a dias úteis \ Calculo Lay-Off por redução do tempo de trabalho
Foi ajustado o processo de calculo dos apoios acima referidos, de funcionários
com processamento a dias úteis, em que no caso de estar definido o mês
completo estavam a surgir indevidamente valores de vencimento e de outros
abonos descontados pela falta de forma proporcional (p.e. diuturnidades), que
ocorria caso o número de dias úteis do mês fosse superior a 21 dias.

54094

15/07/2020

CRM | Atividades - campo "Para", "Cc" e "Bcc"

Número

Data

Descrição
Na janela de Atividades, ao criar uma nova atividade do tipo e-mail, se no
campo "Para" indicasse um endereço e premisse a tecla [Enter], a aplicação
colocava o cursor no campo e caso fosse indicado um novo e-mail e se
premisse novamente a tecla [Enter], os endereços de e-mail desapareciam.

54078

15/07/2020

Consultas Diversas Stocks / Artigo - Tipo "Documentos / Tp Doc" - Erro
de versão SQL
Nas consulta diversa de "Stocks/Artigo", pelo Tipo "Documentos/ Tp. Doc",
estava a ser apresentada uma mensagem de erro no caso de estar a ser
utilizado o SQL Server 2008.

54044

15/07/2020

Suite - Mapa INE - IPHH - Inquérito à Permanência de Hóspedes na
Hotelaria e Outros Alojamentos
Foi disponibilizada uma nova versão do mapa INE - IPHH Inquérito à
Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos de acordo, com
a informação atualmente disponível.
Este mapa foi desenvolvido através do gestor de modelos oficiais, e a
disponibilização é efetuada através de um webservice, invocado a partir do erp
eticadata, através da opção em base / Utilitários / Gestor de modelos oficiais,
de onde poderá descarregar e instalar o respetivo modelo.
Depois de instalado o modelo INE este passa a estar disponível na ribbon de
contexto do módulo Suite, no grupo Consultas em Modelos Oficiais / INE.
A versão anterior do modelo continua disponível em Mapas / Oficiais / INE
(versão anterior).

53918

15/07/2020

Rec. Humanos\ Utilitários\ Descarga GRH para a Contabilidade repetição da descarga com alteração do tipo de documento
Caso na configuração de descarga fosse alterado o tipo de documento, após a
descarga já ter sido efetuada, ao voltar a repetir a descarga era indevidamente
gerado novo movimento, em vez de atualizar o movimento já descarregado.

52279

15/07/2020

Rec. Humanos\ Processamento - possibilidade de processar várias
penhoras de vencimento em simultâneo
Para cada funcionário passou a ser possível no mesmo processamento,
aplicar mais do que uma penhora de vencimento em simultâneo.
Nesse sentido, na edição da penhora do funcionário, passou a ser permitido
definir penhoras com a mesma prioridade, tendo nesse caso de se indicar
como vai ser distribuído o valor a penhorar - com percentagem manual ou
automática.
Para mais informação é favor consultar Penhoras de vencimento.

51656

15/07/2020

Dec. Periódica do IVA - Anexo 2 (Fornecedores)
Contabilidade\ Mapas\ Declaração Periódica IVA (PT)\ Anexos de
Clientes/Fornecedores - períodos anteriores com mudança de periodicidade
Caso tivesse havido mudança de periodicidade de trimestral para mensal, no
anexo de clientes ou de fornecedores, ao selecionar um período anterior, se
esse período fosse referente ao exercício anterior estava indevidamente a
calcular o período como mensal em vez de trimestral. "

43995

15/07/2020

Modelos Oficiais \ Modelo 22 - Webservice
Passa a estar novamente disponível a validação e submissão da declaração
modelo 22 (IRC) através de webservice.
Esta nova versão do webservice disponibiliza também a informação relativa ao

Número

Data

Descrição
pagamento caso haja imposto a pagar, pelo que ambas as operações
(submissão e recolha de informação para pagamento) podem ser realizadas
através do erp eticadata, dispensando o utilizador do acesso ao Portal das
Finanças.

37698

15/07/2020

FrontOffice | Outros \ Editar Artigo - Motivo de isenção de IVA
Na edição/criação de artigos do POS, passa a ser possível definir um motivo
de isenção associado à taxa de IVA isento. Para o efeito, foi criado o campo
"Isenção do IVA", que por defeito fica preenchido com o motivo de isenção
associado à taxa isenta selecionada, podendo ser substituído pelo motivo que
o utilizador desejar.

37345

15/07/2020

Rec. Humanos\ Recibos de Vencimento\ Emissão - disponibilização de
nova configuração "NFN" (em A4 Vertical) com separação de vias
Na emissão de recibos foi disponibilizada uma nova configuração:
ListagemRecibos_NFNV.rdl, baseada na já existente "NFN", a qual mantém a
disposição de página inteira em A4 vertical mas com a separação das vias:
original e duplicado, em páginas diferenciadas.

54294

09/06/2020

Comercial \ Vendas \ Satisfação Automática de Encomendas - Opção de
“Em Rutura de stock – Permitir processamento”
No 6º passo - Documento destino, ao selecionar o tipo de documento destino,
estava indevidamente a retirar o visto "Em Rutura de stock\Pemitir
processamento". Este comportamento podia originar processamento
indesejado de documentos ao utilizador com a agravante de ser uma
operação de geração em massa de documentos.
Assim, a checkbox "Em Rutura de stock\Pemitir processamento" poderá ser
assinalada antes ou depois de selecionar sem que seja afetada pela selecção
do tipo de documento, exceto se o documento indicado for do tipo nota de
crédito, em que, neste caso, será selecionada para viabilizar a geração de
documentos em rutura de stock.

54292

09/06/2020

Comercial \ Vendas - Alteração da linha de preços
Ao alterar a linha de preços a aplicar ao documento (tecla * [asterisco] no
backoffice ou duplo-clique/opção da barra de botões no POS), o preço não era
alterado para o valor referente à linha de preço selecionada.

54289

09/06/2020

Comercial \ Vendas \ Processar avenças - Atualizar preços e descontos
Ao processar avenças estava a ser aplicado o valor do documento base da
avença e não o valor em função do cliente, apesar de na definição da avença
estar configurado para ao gerar atualizar preços e descontos.

54283

06/06/2020

Comercial \ Compras \ Ligação à contabilidade - Acerto de valores (janela
de acertos)
Caso fosse efetuado acerto de valores ao documento (através de janela de
acertos), o valor total do documento apesar de ficar corretamente refletido o
valor do acerto, na linha de movimento da contabilidade correspondente ao
total não refletia esse acerto, descarregando o valor inicial sem acerto.

54280

06/06/2020

Comercial \ Descarga para a contabilidade - Duplicação do movimento de
contabilidade
Ao regravar um documento, por vezes o movimento ficava duplicado na
contabilidade.
A situação ocorria em descarga online com a janela de descarga ativa ao

Número

Data

Descrição
gravar um documento, se o movimento na contabilidade tivesse sido
inicialmente gravado num diário diferente do pré-definido por defeito e se
pretendesse manter o diário inicialmente inserido (voltando a selecionar esse
diário) ou outro diferente do proposto por defeito.
O erro foi introduzido na revisão 19.00.05 devido a uma alteração de
comportamento, publicada na ficha técnica da revisão, para que a redescarga
do movimento recalculasse o diário por defeito em vez de manter o inicial. O
comportamento atual é o seguinte:
- Esta alteração não afeta as operações efetuadas pelas janelas de compras e
vendas a menos que no documento sejam alterados elementos que refaçam o
movimento de contabilidade
- O mesmo sucede com as janelas de movimentos de tesouraria (Movimentos
Reais, Talão de Depósitos e Levantamentos / Transferências), uma vez que o
movimento está pré-classificado.
- Nas restantes janelas como o movimento já era recalculado passou a
recalcular também o diário
- Nas opções de Diagnóstico de descarga online, Descarga off-line e
Exportação recalculam sempre o movimento e o diário, com exceção do
movimento de tesouraria uma vez que o movimento encontra-se préclassificado.

54266

06/06/2020

OFICINAS / APV | Ordens de Reparação e Reparação/Assistências Artigos que gerem números de série
Nas Ordens de Reparação (Oficinas) e nas Reparações/Assistências (APV),
quando se inseria na grelha de materiais, um artigo que gerisse números de
série, após ser introduzido o número de série ocorria um erro.

54265

06/06/2020

Comercial\ Reimpressão de Vendas / Liquidações - envio de email
Na janela de reimpressão, para a(s) via(s) assinalada(s) para envio por email,
após pressionar o botão "Enviar Email" não era enviado nenhum email, mas
somente no caso em que o tipo de documento em questão estava configurado
para enviar email apenas ao pré-visualizar.

54263

06/06/2020

POS - FrontOffice - Pagamentos com impressora para não imprimir.
Caso o tipo de documento de venda, no separador emissão, não tivesse
nenhuma via selecionada para envio de email (apesar de não ter o envio de
email ativo), ao efetuar um pagamento sem impressão, abria a janela de prévisualização do documento.

54251

06/06/2020

BackOffice | Vendas\ Impressão .CFDocs - PrintReportCFDOC_V5_V6
"Não existe informação para emitir!" / "There is no Data to issue!".
Tendo num tipo de documento configurada a emissão de report cfdoc e
encaminhamento de uma ou mais vias para impressoras específicas, ao
imprimir o documento era apresentada a mensagem "Não existe informação
para emitir!" e o documento não era impresso.

