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CAPÍTULO 1

PLATAFORMA 
E ADMINISTRADOR
A Plataforma constitui a base das soluções de gestão PRIMAVERA, revestindo-se, desta forma, de 

uma elevada importância. Transversal a todos os produtos, a Plataforma foi, na v7.0, alvo de 

melhoramentos significativos ao nível da consolidação e flexibilização das ferramentas de admi-

nistração; da integração entre os vários módulos do ERP e do desenvolvimento de novas tecnolo-

gias que permitem uma exploração mais rica e intuitiva da informação

Entre as principais novidades introduzidas pela v7.0 destaca-se a Shell Integrada, que permitirá ao 

utilizador aceder à grande maioria dos módulos do ERP numa única aplicação simplificando, simul-

taneamente, a programação de tecnologias de extensibilidade; o Drill Down que facilita a explora-

ção de dados e navegação entre janelas relacionadas; e uma plataforma de calendarização de 

tarefas que permitirá ao utilizador, por exemplo, agendar a execução dos processos necessários 

para enviar alertas aos vários utilizadores do sistema.
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Nova interface para definição de restrições sobre os dados visíveis em cada ecrã. 

Este modelo facilita a uniformização deste tipo de operações entre as várias opções 

com características semelhantes (filtragem de dados visíveis em grelhas, definição de 

restrições para a impressão de mapas, etc.), acrescentando um conjunto de novas 

funcionalidades:
,Selecção de vários registos através de listas;
,Existência de uma sintaxe própria para definir intervalos de valores (ex.: 

ALCAD...SOFRIO), expressões condicionais exclusivas (ex.: ALCAD | SOFRIO | 

INFORSHOW) ou combinações de expressões (ex.: 1...2|7...9).
,Definição de restrições sobre mais entidades (resultado do aumento substancial do 

espaço disponível na janela).

Esta nova característica dos produtos PRIMAVERA facilita a exploração de dados e a 

navegação entre janelas relacionadas.

Navegação entre registos relacionados nas listas de sistema e/ou nas definidas pelo 

utilizador (exemplo: aceder aos dados de uma Zona a partir de uma lista de clientes).

Qualquer outro campo de uma lista (em particular valores) poderá disponibilizar 

drill-down. Essa operação abrirá outra janela (que também pode ser outra lista) para 

justificar esse valor e permitir a navegação dos dados (exemplo: visualizar uma lista 

de valores que justificam o total em débito em conta corrente a partir de uma lista de 

clientes).

Disponibilização da operação de drill-down em qualquer grelha de exploração de 

dados.

Qualquer outro campo de qualquer ecrã, quando isso fizer sentido, disponibiliza 

drill-down directo. Este tipo de campos funciona como um link para a janela que jus-

tifica o valor apresentado.

Melhorias várias ao nível das operações de contexto com a disponibilização de mais e 

melhores operações.

Estas duas novas funcionalidades substituem os alertas dispersos que existiam na v6.0 

e as opções de painéis de gestão dessa versão. Foi desenvolvida uma plataforma de 

calendarização de tarefas especificamente desenhada para este efeito que permite:

,

zadores do sistema;
,Agendar a execução dos cálculos de indicadores de gestão;
,Configurar cada alerta e/ou indicador de acordo com o perfil do utilizador que o 

receberá e o contexto da empresa (base de dados) sobre a qual será calculado;
,Notificar automaticamente – na abertura da aplicação, por email ou por SMS – os 

utilizadores sempre que existam novos dados;
,Configurar a apresentação destes dados de acordo com as preferências do utilizador

Agendar a execução dos processos necessários para enviar alertas aos vários utili-

RESTRIÇÕES

DRILL-DOWN

ALERTAS E 
INDICADORES

DRILL-DOWN NAS LISTAS

(ENTIDADES)

DRILL-DOWN NAS LISTAS

(VALORES)

DRILL-DOWN EM GRELHAS

DRILL-DOWN EM CAMPOS

OPERAÇÕES DE CONTEXTO
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A Plataforma Multi-idioma tem como principal objectivo permitir a disponibilização 

do “user interface” a cada utilizador no seu idioma preferido, entre um conjunto de 

idiomas predefinidos (português, português do Brasil e castelhano), servindo a 

estratégia de internacionalização da PRIMAVERA BSS.

Definição do idioma por defeito da instalação PRIMAVERA aplicável a todos os utili-

zadores que não tenham nenhum idioma preferido definido e em todas as situações 

em que não exista contexto do utilizador.

Definição do idioma preferido para cada utilizador do sistema. Esse idioma será apli-

cado sempre que o respectivo utilizador entrar no sistema (em qualquer aplicação).

PLATAFORMA 
MULTI-IDIOMA

SHELL INTEGRADA

NAVEGADOR

IDIOMA DA INSTALAÇÃO

IDIOMA POR UTILIZADOR

FAVORITOS

MENU DA APLICAÇÃO

MAIS RECENTES

MENUS DO UTILIZADOR

A Shell Integrada disponibiliza todos os módulos do ERP numa única aplicação. Esta 

funcionalidade tem as seguintes características:
,Existência de uma única aplicação para aceder à maioria dos módulos do ERP;
,Disponibilização de um único menu do ERP;
,Nível superior de integração entre os vários módulos (exemplo: drill-down entre 

dados comerciais e da contabilidade, etc.);
,Um único projecto VBA que integra as classes e eventos dos vários módulos (ape-

nas no PRIMAVERA EXECUTIVE);
,Um único motor que dá acesso a todos os objectos de negócio do ERP;
,Simplificação substancial da programação de tecnologias de extensibilidade, resul-

tante dos dois pontos anteriores.

Os módulos integrados na Shell são os seguintes:
,Contabilidade (CBL)
,Declarações Fiscais e Oficiais (DFP)
,Equipamentos e Activos (EAP)
,Logística e Tesouraria (GCP)
,Produção (GPR)
,Recursos Humanos (RHP)
,Serviços Pós-venda (ATP)
,Gabinetes (GAB)

O Navegador da v7.0 disponibiliza o menu geral do ERP em conjunto com as novas 

figuras dos Favoritos (idêntico ao Navegador da v6.00) e dos Mais Recentes, bem 

como os Menus do Utilizador.

Permite ao utilizador configurar atalhos para opções da aplicação, listas, funções, 

documentos, etc.

Disponibiliza todas as opções de menu dos vários módulos integrados na Shell. Estes 

menus estão organizados em páginas que correspondem genericamente aos módu-

los integrados na Shell.

Apresenta sempre as últimas operações executadas em qualquer uma das páginas 

do Navegador. Do ponto de vista do utilizador,  esta área permitirá o acesso de uma 

forma mais rápido às opções utilizadas com mais frequência.

Área reservada à apresentação dos Menus do Utilizador – extensões ao menu da apli-

cação configuráveis pelo utilizador.
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Esta funcionalidade complementa os dados do utilizador, associando-lhe um con-

junto de outros logins usados para vários fins (exemplo: autenticação dos serviços 

B2B do Millennium BCP).

O assistente de importação/exportação de configurações facilita a transferência de 

configurações entre instalações PRIMAVERA e/ou empresas através de ficheiros 

(XML). É suportada a importação/exportação das seguintes configurações:
,

,Navegador
,Funções do Utilizador
,Listas
,Menus do Utilizador
,Parâmetros de Instalação
,Perfis
,Postos
,Processos do Utilizador
,Utilizadores

Ligação à Contabilidade

O módulo de listas sofreu pequenos melhoramentos em termos funcionais. Para além 

disso, todas as categorias de informação disponíveis foram revistas para melhorar a 

capacidade de exploração de dados e servir as necessidades de implementação do 

drill-down.

Possibilidade do utilizador criar listas através de queries SQL (sem necessidade de uti-

lizar a estrutura das categorias de informação). Essa funcionalidade permitirá a cria-

ção de listas mais complexas e parametrizáveis, incluindo a possibilidade de integrar 

dados da base de dados PRIMAVERA com outras bases de dados externas.

O tratamento de moedas e câmbios foi complementado com funcionalidades que 

suportam cenários multi-moeda com câmbios muito voláteis ao longo do tempo (ce-

nários comuns, por exemplo, nos PALOP).

Definição para cada empresa existente no sistema, do sentido de câmbio entre dois 

valores possíveis:
,Directo: Neste caso o câmbio de uma moeda deve ser definida em relação à moeda 

de referência (ex.: 1 USD = X AKZ);
,Invertido: Definição do câmbio da forma inversa (ex.: X USD = 1 AKZ).

Possibilidade de visualizar todos os valores ao câmbio actual (o câmbio definido no 

momento para a moeda de trabalho na respectiva data) ou ao câmbio histórico (o 

câmbio da moeda de trabalho à data do movimento).

,

,Melhoramentos substanciais nas operações de exportação das grelhas de explora-

ção de dados.
,A v7.00 passa a ter como requisito mínimo o SQL Server 2000 (ou MSDE).

Actualização do motor de impressão para a versão XI do Crystal Reports.

LISTAS

MOEDAS E CÂMBIOS

OUTRAS 
FUNCIONALIDADES

QUERIES AD-HOC

SENTIDO DE CÂMBIO

CÂMBIO HISTÓRICO

LOGINS ASSOCIADOS

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

DE CONFIGURAÇÕES
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Serviço responsável pela execução periódica das seguintes tarefas:
,Cálculo de alertas;
,Cálculo de indicadores;
,Execução de Processos do Utilizador;
,Execução de Tarefas do PRIMAVERA BI;
,Envio de mensagens de email;
,Envio de mensagens SMS.

WINDOWS SCHEDULER 
(SERVIÇO WINDOWS)

PARÂMETROS DE 
INSTALAÇÃO

LICENCIAMENTO

ADMINISTRADOR

AUTENTICAÇÃO WINDOWS

MODOS DE SEGURANÇA

MAPEAMENTOS

Definição de configurações genéricas do sistema que não depende do contexto da 

empresa utilizada ou do utilizador ligado.

Integração dos logins dos utilizadores PRIMAVERA com os logins Windows (Active 

Directory). Esta funcionalidade permite, ao administrador de sistema, escolher entre 

dois modos de autenticação:
,Autenticação PRIMAVERA – igual à v6.0. Cada utilizador autentica-se no sistema 

usando um login e uma password armazenadas no PRIEMPRE;
,Autenticação Mista – cada utilizador pode autenticar-se usando o login 

PRIMAVERA definido (autenticação PRIMAVERA) ou o login Windows activo (caso 

exista uma associação entre o login Windows e o login PRIMAVERA na ficha do utili-

zador).

Configuração que permite adaptar todo o sistema de segurança às necessidades 

específicas de cada instalação. Esta nova funcionalidade permite que o administrador 

do sistema:
,Desactive completamente o sistema de segurança – neste caso existirão apenas 

dois tipos de utilizadores distintos: os administradores e todos os outros (que terão 

sempre acesso a todas as operações excepto às exclusivas para administradores);
,Desactive apenas a segurança por empresa – neste caso não necessitará de definir 

permissões sobre as operações por empresa. Todos os utilizadores terão acesso a 

essas operações;
,Opte pelo modo de segurança positivo – neste modo deve, no Administrador, 

seleccionar para cada perfil as operações a que pretende dar acesso;
,Opte pelo modo de segurança negativo – neste caso deve seleccionar as opera-

ções a que pretende negar o acesso.
,

Estas variantes facilitam a configuração das permissões de acordo com as necessi-

dades de cada instalação particular, reduzindo o trabalho envolvido.

Implementação de um novo modelo de licenciamento por módulos do ERP, através 

de um único ficheiro desmaterializado.

No Administrador foram introduzidas algumas novas funcionalidades que visam tor-

nar a configuração do sistema mais simples.

Associação de um conjunto de mapeamentos com várias entidades do sistema 

(exemplos: funcionários e vendedores). Esta nova funcionalidade centraliza a defini-

ção de propriedades do utilizador no Administrador,  que antes estavam dispersas por 

várias opções da aplicação.
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CAPÍTULO 2

LOGÍSTICA 

Concebida numa lógica de elevada flexibilidade e integração, a Logística foi uma das áreas em que 

a PRIMAVERA BSS efectuou um maior investimento na v7.0, de forma a suportar um conjunto 

mais alargado de processos, melhorar a performance, robustez e visibilidade da informação de 

gestão e garantir a fluidez de processos. 

Nesse sentido, os processos operacionais dos diferentes módulos receberam dezenas de 

melhorias e novas funcionalidades, das quais uma boa parte assenta em novos conceitos. 

Exemplo disso é o conceito de documentos internos, que garantem o suporte a processos como: 

requisições internas, folhas de projectos, oportunidades de venda, pedidos de preços, planos de 

produção, registos de consumos, entre outros.

A performance também foi alvo de um forte investimento. O redesenho dos métodos de gravação 

dos motores destes módulos permitiu optimizar a gravação de documentos com milhares de 

linhas. Destaque ainda para um novo módulo de Gestão de Projectos/Obras, que integra com 

todos nos módulos do ERP, e que permitirá responder de modo simples, mas eficaz, a 

organizações que necessitem de gerir estes processos.
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Semelhante a uma transformação, nalguns aspectos é um mecanismo mais livre e 

flexível de transformar linhas. É possível consultar a rastreabilidade destas copias. A 

maior vantagem desta funcionalidade é o facto de permitir a transformação entre 

documentos de módulos diferentes, incluindo, por exemplo, a geração de 

transferências de stocks a partir de encomendas.

Os métodos de gravação dos motores destes módulos foram redesenhados de forma 

a optimizar a gravação de documentos com centenas e milhares de linhas.

A lógica de gravação passa a ser executada praticamente em exclusivo ao nível do 

servidor de Base de Dados SQL Server, permitindo um aumento da escalabilidade do 

sistema.

Um dos principais motivos para a mudança do tratamento de dimensões foi, 

precisamente, ir de encontro à necessidade de existirem vários preços em função das 

dimensões de um artigo. Devido à mudança da estrutura dos artigos com dimensões, 

passa a ser igualmente possível obter preços de custo e margem por cada uma das 

dimensões, se pretendido.

Com esta versão, o tratamento do IVA incluído foi dotado de várias melhorias, com o 

objectivo de aumentar a usabilidade e levar este tratamento a todas as áreas de 

definição de preços.

O tratamento na definição do método de cálculo dos PVP’s; o tratamento do preço 

sugerido em função do PVP seleccionado e da definição da série e a possibilidade de 

definir a opção de IVA incluído, nas regras desconto/preço no utilitário de alteração 

de preços, são várias das mudanças efectuadas.

As regras desconto/preço foram uniformizadas entre os módulos de Compras e 

Vendas, ficando cada um destes módulos com os melhoramentos decorrentes de 

opções apenas existentes  na versão anterior.

As regras desconto/preço de clientes passam a ter a possibilidade de definição de 

várias regras por intervalo de datas. Para as regras de fornecedor, passam a ser 

possíveis a definição de regras com escalões.

Passa a ser possíve,l ao utilizador, definir no próprio documento de venda ou compra, 

as contas de centro de custo e/ou analítica. Para o efeito existe um token especifico 

na configuração da ligação à Contabilidade.

Foi igualmente melhorada a forma como o sistema trata a ligação a inventários dos 

movimentos de venda (e compra), permitindo imputar ao inventário a diferença de 

preço existente entre a guia de remessa e a factura. É possível utilizar um token 

específico para poder utilizar esse valor na Contabilidade de forma automática.

Desenvolvido para a versão 7.0 e para a versão 6.40 em simultâneo, esta 

funcionalidade disponibiliza o suporte às obrigações referentes a Ecotaxas.

Incluem-se nestas:
,

,REEE
,Valor Pneu
,Embalagens

Esta funcionalidade permite configurar as tabelas necessárias, calcular de forma 

automática todas as ecotaxas aplicáveis nos documentos, consultar esse detalhe a 

qualquer momento, e imprimir os relatórios de suporte ao report legalmente 

obrigatório.

Ecopilhas

COPIA DE LINHAS
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Os documentos internos servem de suporte a novas possibilidades de fluxos 

logísticos, que estendem os mecanismos existentes ao nível dos módulos de Compras 

e Vendas no que diz respeito à satisfação de linhas.

Com estes novos documentos é possível definir documentos de uso interno, que 

podem ser utilizados nos vários movimentos logísticos existentes nas organizações.

Estes documentos são totalmente configuráveis. Todos os mecanismos de 

extensibilidade e funcionalidades avançadas dos editores, assim como a passagem 

de campos nas operações já existentes nas Vendas e Compras, também se aplicam 

nestes documentos, elevando assim a sua adaptação aos múltiplos cenários de 

utilização possíveis.

Para além disso, existem para estes documentos novas funcionalidade. Cada tipo de 

documento disponibiliza novas operações e informações que, no contexto de um ou 

vários módulos, acrescentam flexibilidade e servem de suporte de informação nos 

mais variados contextos:
,Standard: é o documento interno por defeito;
,Requisição Interna: permite todo o suporte necessário para a satisfação de 

requisições internas e controlar dados como o requisitante, o destinatário, a data 

de entrega, armazém de entrega, etc... A operação de Substituição de Artigo 

assume um papel importante neste tipo de documentos, permitindo satisfazer uma 

requisição interna;
,Pedido de Preços: serve de suporte à geração de cotações a fornecedores, assim 

como a análise de preços e respectivo tratamento de selecção;
,Oportunidade de Venda: este tipo de documento é utilizado no módulo de 

Contactos e Oportunidades e permite calcular preços de venda com base em 

preços de custo, definir linhas a contabilizar para a valorização do documento, 

entre outras;
,Folha de Projecto: utilizado no contexto do módulo de Projectos, este documento 

permite a identificação dos vários custos previstos no projecto, indicando algumas 

informações específicas ao nível de cada recurso;
,Consumo: este Documento, muito semelhante ao anterior, permite efectuar o 

registo de consumos de todos os tipos, referentes a um ou vários projectos.

Este editor permite todos os mecanismos de extensibilidade existentes nos módulos 

de Compras e Vendas: 
,Campos de Utilizador nos cabeçalhos e linhas;
,VBA, com eventos análogos aos restantes editores de documentos logísticos;
,Configuração de editores, permitindo o controlo ao nível do campo, quer do 

cabeçalho, quer da linha, de permissões de leitura ou escrita, visualização, paragem 

do cursor, etc.;
,Configuração de lógica da cópia de linhas (passagem de campos entre documento 

origem e documento destino totalmente configurável).

Os documentos internos apresentam, ainda, a característica de disponibilizarem um 

mecanismo de aprovação, opcional, suportado pela mesma tecnologia utilizada 

pelos fluxos documentais, mas com uma simplificação quer de configuração, quer de 

utilização.

COMPRAS E VENDAS

DOCUMENTOS INTERNOS

PERFORMANCE

PREÇOS DE VENDA 

POR DIMENSÕES 

(CORES TAMANHOS)

TRATAMENTO DO IVA 

INCLUÍDO

REGRAS DESCONTO/PREÇO 

CLIENTE E FORNECEDOR

CONTAS PARA 

CONTABILIDADE NOS 

MOVIMENTOS 

TRATAMENTO DA 

VARIAÇÃO DE PREÇO 

NA TRANSFORMAÇÃO

ECOVALOR
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Com o tratamento de requisições internas, passa a ser possível tratar, de forma 

simples e centralizada, todas as requisições internas colocadas; definir o processo de 

aprovação intermédio para essas requisições e efectuar a rastreabilidade de todo o 

tipo de movimentos e/ou documentos necessários para a sua satisfação.

Os pedidos de preços permitem a geração de cotações aos fornecedores e posterior 

análise comparativa segundo vários critérios pré-definidos.

A análise comparativa permite comparações por fornecedor (para uma proposta 

completa com vários artigos), por artigo (para comparação artigo a artigo da melhor 

proposta), ou por documento de pedido de preços apenas.

Entre outros critérios, é possível utilizar uma classificação de qualidade do 

fornecedor, desde que devidamente alimentada ao nível de cada artigo/fornecedor.

De forma automática, a selecção de propostas leva ao fecho das propostas 

concorrentes, e à actualização do pedido de preços com o preço seleccionado.

Os editores da área logística têm alguns eventos novos:

- ErroAoGravar: permite tratar erros dentro da transacção de gravação do 

documento;

- TipoDocumentoIdentificado: Permite colocar lógica na primeira acção do utilizador;

- ArmanzemIdentificado e ProjectoIdentificado.

Os documentos impressos ficam automaticamente bloqueados para alteração.

O seu desbloqueio para edição pode ser efectuado de forma simples, por operação 

de contexto, restrita a permissões específicas.

Com o objectivo de tornar menos frequente e necessária a utilização do tipo de linha 

“Diferenças Cálculo”, foi revisto o método de arredondamento, de forma a ser 

efectuado apenas por tipo de taxa de IVA, ao nível do resumo de IVA do documento.

Para documentos que não sejam do tipo “financeiro”, é possível efectuar a anulação 

do documento, deixando este de aparecer nas explorações do sistema.

Para os clientes com CCOP, é possível a integração com Autos de Subempreitadas no 

módulo de Compras, assim como o tratamento de retenções passa a poder ser 

condicionado e parametrizado ao nível do auto.

Passa a ser possível liquidar retenções logo no momento da venda.

É possível definir critérios de agregação de linhas para a conversão de documentos.

REQUISIÇÕES INTERNAS

PEDIDOS DE 

PREÇOS / ANÁLISE 

COMPARATIVA DE PREÇOS
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EVENTOS VBA

BLOQUEIO DE 

DOCUMENTOS 

IMPRESSOS

ARREDONDAMENTO 

DO IVA

ANULAÇÃO DE 

DOCUMENTOS

INTEGRAÇÃO COM CCOP

RETENÇÕES

CONVERSÃO DE 

DOCUMENTOS - AGREGAÇÃO

Com o intuito de permitir maior fiabilidade e performance, foi introduzida a 

possibilidade de efectuar fechos de períodos no módulo de Inventários. Este fecho 

permite criar acumulados de quantidades em stock e preços de custo médio à data, 

permitindo, ainda, o correcto tratamento das diferenças no custos das vendas 

eventualmente gerado pela execução de recalculos.

O Catalogo de Artigos serve de suporte (Backoffice) da solução de Catálogo Online 

do PRIMAVERA Enterprise Portals.

Com a passagem para a nova lógica de criação/gestão de artigos com dimensões, a 

tabela de artigos passa a permitir alterar em massa todos ou parte dos artigos que 

dependem de um artigo dimensão agregador (propriedades herdadas).

Foi acrescentada a ordenação na definição de componentes de compostos, e ainda 

o suporte para imagens e notas por idioma.

O Código de Artigo passa a ter 48 caracteres de comprimento.

De forma a permitir uma gestão de armazéns mais eficiente e dar suporte a 

processos de picking ou put-away, foi criada a estrutura de localização dentro do 

armazém.

Estas localizações podem ser criadas manualmente ou através de utilitário, o que 

permite gerir as localizações baseadas numa estrutura de layout do armazém.

É garantida a criação e a gestão da mudança das localizações, permitindo a  remo-

ção em massa, por exemplo. O módulo suporta a movimentação interna de artigos.

O controlo de stocks, suportado quer nas validações, quer no apoio à encomenda, é 

efectuado por indicadores parametrizados ao nível do armazém e não do artigo.

A ligação a stocks a partir de outros módulos pode ser configurada de modo a evitar 

movimentos não valorizados. Pode ainda ser criada uma regra para o cálculo dessa 

valorização.

As composições podem ser efectuadas por cálculo das quantidades a gerar ou por 

indicação directa dos valores totais a movimentar. Isto permite contornar eventuais 

dificuldades quando se pretende lançar apenas pelo total.

Passa ainda a ser suportada a composição de artigos com dimensões, com o detalhe 

dimensão a dimensão. A ordem dos componentes na ficha do artigo pode ser 

definida.

É possível criar tipos de artigo novos, de utilizador, e associá-los apenas a alguns 

módulos e/ou tipos de documento.

Para além de melhorar as validações dos artigos movimentados em cada contexto, 

passa a ser possível criar novos tipos de artigos para efeitos de contabilização.

INVENTÁRIOS

ARTIGOS COM DIMENSÕES

FECHO DE PERÍODOS

CATALOGO DE ARTIGOS

CÓDIGO DE ARTIGO

GESTÃO DE LOCALIZAÇÕES

CONTROLO DE STOCKS 

POR ARMAZÉM

CUSTEIO

COMPOSIÇÕES

TIPOS DE ARTIGO
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A Ficha de Projecto permite definir várias áreas importantes de suporte à gestão de 

projectos no ERP:

,Associação do projecto ao cliente

Todo o Projecto é associado ao cliente. As operações que dizem respeito ao projecto 

assumem por defeito esta entidade, assim como as explorações por entidade que 

permitem ter uma visão multi-projecto dos projectos da entidade.

,Modo de Facturação do Projecto

Com o módulo de projectos é possível ter suporte para dois tipos de facturação, 

permitindo automatizar e facilitar a facturação:

(a) Facturação pelos consumos: sempre que um projecto esteja configurado 

como tal, o Apoio à Facturação disponibiliza um quadro resumo dos vários 

movimentos do projecto, assim como o estado de facturação de cada item.

(b) Facturação por tranches pré-acordadas: se configurado para facturação 

em datas e valores pré-definidos, o Apoio à Facturação apenas mantém o controlo 

das tranches facturadas, sugerindo a facturação em função da data actual.

,Tipo de Projecto

Os projectos podem ser classificados identificando se o projecto é de execução, ou 

se se trata de um projecto de pré ou pós venda. Sempre que existam custos ou 

proveitos provenientes da pré-venda ou pós-venda é possível criar a associação 

entre eles, de forma a ter uma visão conjunta.

,Modo de Transição de Estados

Os estados do projecto são completamente configuráveis. É possível configurar o 

sistema para efectuar a transição automática de estados, baseada nos documentos 

que nele são registados.

,Dados por defeito para a facturação

Os dados de facturação são configurados na ficha, permitindo assumir valores por 

defeito sempre que seja efectuada a facturação com o apoio do utilitário de 

facturação.

,Anexos

Toda a documentação do projecto pode ser anexada na ficha do projecto, 

recorrendo aos anexos do projecto.

Os estados são configuráveis e podem ser criados todos os estados pretendidos.

A folha de projecto permite definir o orçamento de custos do projecto, podendo 

servir de documento de partida para os vários movimentos a gerar no projecto.

PROJECTOS

FICHA DO PROJECTO

ESTADOS

FOLHA DE PROJECTO

Todos os movimentos associados ao projecto devem ser classificados no momento 

da sua movimentação. Esta é efectuada nos vários módulos das áreas de Logística e 

Tesouraria:
,

,Vendas
,Inventario
,Pagamentos e Recebimentos
,Caixa e Bancos

O registo de consumos do projecto pode ser efectuado nos vários módulos, desde 

que o tipo de movimento seja configurado para tal.

O documento interno do tipo consumo permite maior controlo dos consumos, 

permitindo identificar o funcionário ou fornecedor associado ao consumo.

A monitorização constante do projecto, e dos indicadores de rentabilidade e custos 

do projecto é efectuada a partir deste painel. 

Nele é possível explorar pelas rubricas (Material, Serviços, Mão-de-Obra, 

Equipamento) ou pelo detalhe.

Permite o apoio no momento da facturação, orientado às necessidades de quem tem 

de facturar na perspectiva do projecto (avaliação do seu estado, dos consumos 

realizados e já facturados).

A correcta configuração desta funcionalidade permite automatizar completamente a 

gestão do estado do projecto.

As explorações disponibilizadas permitem:

(a) Exploração, agrupada por entidade ou no detalhe, dos vários indicadores, 

filtrando estado e outros critérios. Estas explorações abrangem ainda o estado do 

projecto na área financeira (valores pendentes);

(b) Analise dos consumos por funcionário ou fornecedor.

Compras

CLASSIFICAÇÃO NOS 

MOVIMENTOS

REGISTO DE CONSUMOS

PAINEL DE PROJECTO

APOIO À FACTURAÇÃO 

DE PROJECTOS

TRANSIÇÃO AUTOMÁTICA 

DE ESTADOS

ANÁLISE DE PROJECTOS
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O POS passou a tratar de forma completa os vários cenários de devolução, 

permitindo devoluções parciais, devolução em numerário, crédito em conta corrente, 

rastreabilidade da devolução a partir da venda.

A gestão do fecho de caixa utiliza o conceito de diário de caixa já disponível na 

Tesouraria. Com este mecanismo, passa a ser totalmente independente do factor 

temporal (isto é da data ou hora a que é efectuado o fecho).

Passam a estar disponíveis, no rodapé, botões de comando configuráveis, em que 

estão disponíveis todas as operações possíveis do POS, incluindo as operações 

existentes sobre as linhas normalmente acessíveis através de menu de contexto.

Existe uma consulta de stocks que permite procurar stock de um artigo na loja, 

usando inclusive o conceito de dimensão para permitir pesquisas parciais.

O design do POS é agora mais apelativo, existindo novas funcionalidades como a 

inclusão da fotografia do operador.

Os valores por defeito associados ao operador ou à série de facturação foram 

melhorados.

Foi dado suporte para as empresas que utilizam fluxos documentais, no sentido de 

poderem igualmente utilizar documento do POS nesses fluxos.

A inclusão do VBA no POS permite a intervenção na lógica da aplicação em 

praticamente todas acções relevantes do POS.

POS

TROCAS E DEVOLUÇÕES
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GESTÃO DE CAIXA 

POR DIÁRIOS

CONFIGURAÇÃO DE 

COMANDOS

CONSULTA DE STOCK 

POR DIMENSÃO

USABILIDADE E DESIGN

SUGESTÃO VALORES 

POR DEFEITO

SUPORTE FLUXOS 

DOCUMENTAIS

VBA
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CAPÍTULO 3

TESOURARIA 

Totalmente integrada com a Logística e com os módulos da área financeira do ERP, a Tesouraria 

disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, 

assim como da gestão da Tesouraria. O elevado nível de integração dos módulos, assim como o 

incremento da sua usabilidade, permitem a redução efectiva de custos, potenciando a melhoria e 

constante actualização da informação financeira, e evitando a introdução duplicada de dados.

Liderando a aposta na digitalização das empresa, a PRIMAVERA BSS disponibiliza, com a v7.0, 

opções de integração on-line com sistema bancários, aumentando a rapidez e rigor com que a 

informação é actualizada no sistema.
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Com o objectivo de permitir uma usabilidade extrema, desenvolveu-se um ecrã de 

lançamento que optimiza ao máximo o trabalho de lançamento de movimentos de 

tesouraria, retirando ao utilizador todas as tarefas repetitivas descnecessárias.

Este ecrã permite ainda uma consulta rápida e acessível quer ao extracto, quer ao 

detalhe dos movimentos.

LANÇAMENTO BANCOS
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Com a reconciliação bancária automática é possível para qualquer formato de 

qualquer banco configurar e utilizar o sistema para efectuar de forma automática a 

reconciliação.

O mapeamento entre movimentos e códigos é efectuado ao nível da configuração 

do Banco.

RECONCILIAÇÃO 
BANCÁRIA 
AUTOMÁTICA

A versão 7.0 disponibiliza a possibilidade de ligar o ERP ao sistema do Banco (apenas 

disponível para uma instituição bancária) e efectuar – mediante autenticação segura 

e comunicação protegida – operações de Envio e Retorno de PS2, transferência 

pontual entre contas, consulta de extracto para reconciliação, consulta de saldos.

OPERAÇÕES 
BANCÁRIAS ON-LINE 
(VIA INTERNET)

Passa a ser tratado o conceito de projecto/obras nas operações sobre contas 

correntes e títulos.
SUPORTE A 
PROJECTOS/OBRAS 
NAS CONTAS 
CORRENTES E TÍTULOS

As retenções de Garantia podem ser configuradas como mais um tipo de retenção. 

Estas têm configurações diferentes, definindo prazos, por exemplo, e podem ser 

utilizadas independentemente da existência do módulo de CCOP. 

É possível liquidá-las quer no momento da factura, quer do pagamento, sendo que o 

controlo destas garantias é efectuado numa conta/estado própria.

TRATAMENTO DE 
RETENÇÕES DE 
GARANTIA

A ligação à contabilidade passa a recolher toda a informação disponível sobre 

retenções nos módulos de Logística e Tesouraria.
RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO SOBRE 
RETENÇÕES PARA A 
CONTABILIDADE

Esta operação está sempre disponível e permite acesso mais fácil a esta informação.CONSULTA DE RECIBOS

Muito solicitada, esta sugestão prende-se com a possibilidade de colocar lógica 

própria no momento de lançamento de novos documentos de conta-corrente.
VBA NOS NOVOS 
DOCUMENTOS DE 
CONTA CORRENTE
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CAPÍTULO 4

ÁREA FINANCEIRA

Núcleo central de qualquer sistema integrado de gestão, a área Financeira do ERP PRIMAVERA 

coloca à disposição das empresas, um conjunto de módulos que permitem responder às principais 

exigências fiscais e legais. As intervenções nesta área do ERP tiveram como principais objectivos: 

aprofundar o tratamento fiscal e legal, facilitar a exploração de dados, permitir o suporte total das 

Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) e melhorar o nível de integração de processos.

No módulo de Contabilidade destaque para a possibilidade de definir vários planos por exercício e 

de uma nova funcionalidade permitir efectuar o registo de toda a informação contabilística, 

movimentos e orçamentos, identificando o câmbio na data de cada movimento. 

Com a v7.0 o módulo de Declarações Fiscais passa a agregar todos os relatórios fiscais ou de outra 

natureza que devem ser entregues pelas empresas às entidades oficiais. O Add-in Financeiro conta 

com cerca de 30 novas fórmulas que permitem aceder a informação da área Financeira segundo 

novas vertentes. Ao nível dos Activos e Equipamentos o investimento realizado teve como principal 

objectivo colocar à disposição das empresas, uma solução que permita realizar as operações 

contabilísticas sobre os activos de acordo com as NIC e com a Directriz Contabilística 16.
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Para complementar o tratamento contabilístico ao câmbio histórico foram alteradas 

vários processos da Contabilidade, nomeadamente:
,

uma das moedas, base e alternativa;
,Criação do documento de abertura: são gerados separadamente documentos de 

abertura para cada uma das moedas, base e alternativa;
,É possível configurar separadamente a validação do balanceamento dos 

documentos, para a moeda base e alternativa;
,Existem disponíveis fórmulas para utilizador, por exemplo, no módulo de Mapas 

Legais/Gestão ,que permitem obter valores separadamente para a moeda base e 

alternativa.

Todas as opções de consulta da contabilidade podem ser emitidas na moeda base, 

na moeda alternativa tendo em conta o câmbio histórico dos lançamentos e/ou 

orçamentos, e na moeda alternativa ao câmbio definido actualmente para a moeda.

Apuramentos: são gerados separadamente documentos de apuramento para cada 

Esta opção aplica-se a contas com valores expressos em moedas diferentes da 

moeda base. Por exemplo uma conta caixa ou bancos em dólares. Este utilitário 

calcula as diferenças para a moeda base, entre os valores lançados na moeda da 

conta ao câmbio histórico, e o câmbio actual. São gerados automaticamente 

lançamentos de correcção de diferenças cambiais. 

Esta funcionalidade é muito útil para as empresas com necessidade de ter várias 

contas expressas noutras moedas.

Para as empresas que emitem o mapa de Fluxos de Caixa, pelo método directo, 

podem agora usufruir de uma maior facilidade na afectação de valores para fluxos de 

caixa, uma vez que é possível associar múltiplos fluxos de caixa a um só movimento 

nas contas de disponibilidades. A afectação de um movimento a vários fluxos de 

caixa é efectuada segundo uma repartição, semelhante à já existente para centros de 

custo e funções.

APURAMENTO DE 
DIFERENÇAS CAMBIAIS

FLEXIBILIDADE NO 
LANÇAMENTO DE 
FLUXOS DE CAIXA

OUTRAS ALTERAÇÕES

CONSULTAS AO CÂMBIO  
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Na v7.0 é possível definir os vários planos, com uma estrutura diferente em cada 

exercício contabilístico. Esta funcionalidade aplica-se a Planos de Contas, Planos de 

IVA, Planos de Selo, Planos de Fluxos de Caixa, Planos de Centros de Custo, Planos de 

Funções e Planos Alternativos.

Tendo em conta que os planos podem ser diferentes entre os exercícios, é possível 

também definir as contas dos apuramentos e das várias chaves de repartições, por 

exercício. As listas relativas aos planos são apresentadas sempre filtradas com os 

elementos do exercício que existir no contexto de cada operação.

DEFINIÇÃO DOS 
VÁRIOS PLANOS POR 
EXERCÍCIO

GESTÃO DE EXERCÍCIO Esta nova operação permite, de uma forma centralizada, gerir os exercícios 

contabilísticos do ERP. Estão disponíveis operações para criar novos exercícios, 

anular exercícios e copiar dados entre exercícios. Das operações de cópia de 

elementos entre exercícios salienta-se a cópia de:
,Vários Planos (Contas, IVA, Centros de Custo, Funções, Selo e Planos Alternativos);
,Configurações para integração no Contabilidade, nos vários módulos;
,Repartições por centros de custo, analítica e funções associadas a Funcionários;
,Repartições de centros de custo associados a Activos;
,Etc.

CONTABILIDADE 

REGISTO 
CONTABILÍSTICO AO 
CÂMBIO HISTÓRICO

Possibilidade de registo de toda a informação contabilística, movimentos e 

orçamentos, identificando o câmbio da data dos movimentos. Possibilidade de 

efectuar qualquer consulta contabilística tendo em conta o valor do câmbio histórico 

dos lançamentos ou o câmbio actual. 

No lançamento de documentos contabilísticos é possível, para cada movimento, 

identificar o valor do câmbio entre a moeda base e alternativa e, caso o documento 

seja numa moeda diferente da base ou alternativa, o câmbio entre essa moeda e a 

moeda de referência. Os câmbios podem ter valores diferentes em cada linha do 

documento.

Esta funcionalidade é externamente útil nas empresas com vários documentos em 

moeda diferente da base e alternativa, e nas situações de flutuação cambial entre a 

moeda base e alternativa, como por exemplo os PALOP.

Esta funcionalidade aplica-se a empresas com moeda base diferente da moeda 

alternativa. A Contabilidade passa a gerir separadamente os lançamentos na moeda 

base e alternativa. É possível ter documentos e/ou movimentos lançados apenas na 

moeda base, apenas na moeda alternativa ou que digam respeito a ambas as 

moedas. 

Esta funcionalidade complementa a anterior, sendo principalmente adequada para as 

empresas que precisam de ter a contabilidade em duas moedas diferentes, 

tipicamente a moeda do país e uma moeda de gestão, como por exemplo os PALOP.

Os orçamentos podem ser elaborados separadamente na moeda base e na moeda 

alternativa. O orçamento em cada moeda é feito numa base zero, não existindo 

qualquer relação entre ambos.

LANÇAMENTO DE 

DOCUMENTOS AO CÂMBIO 

HISTÓRICO

SEPARAÇÃO DOS 

MOVIMENTOS 

CONTABILÍSTICOS NA 

MOEDA BASE E 

ALTERNATIVA

ORÇAMENTOS NA MOEDA 

BASE OU ALTERNATIVA
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A análise de Centros de Custo foi remodelada, de forma a incluir num só ecrã um 

conjunto de consultas sobre esta área. Nesta nova análise, passa a ser possível emitir 

os balancetes de origens de um centro de custo e Balancetes de Centros de Custo, 

para qualquer intervalo de datas. São possíveis análises sob a forma de balancetes, 

para os valores orçamentados (para cada orçamento), para os valores reais, ou uma 

análise de desvios. Uma grande novidade, é o facto de ser possível realizar análises 

por centros de custo/conta e conta/centros de custo.

A análise por funções também foi remodelada de forma semelhante à análise de 

centros de custo, podendo agora o utilizador emitir análises entre qualquer data, sob 

a forma de função/conta ou conta/função.

Para facilitar a configuração, foram aumentados para 50 caracteres os campos 

relativos às descrições das seguintes tabelas:
,

,Plano de IVA
,Plano de Selo
,Plano Fluxos de Caixa
,Plano Funcional
,Diários
,Documentos
,Modelos de lançamento
,Apuramentos
,Tabela de Descritivos
,Descritivos dos Movimentos
,Chaves de Repartição de Centros de Custo, Analítica e Funções

É possível configurar as reflexões das classes de selo, para lançar o movimento do 

imposto com a natureza inversa do movimento onde é colocada a classe de selo.

Existe uma nova propriedade nos centros de custo – “inactivo” – que permite quando 

seleccionada que um centro de custo não possa mais ter movimentos (novos ou 

alterações) ou orçamentos. Só é possível efectuar consultas de informação sobre 

esse centro de custo.

Para facilitar o bloqueio de alteração de dados passa a existir uma propriedade nos 

parâmetros do exercício – “Exercício Bloqueado” – que quando activado não permite 

mais alterações nos movimentos contabilísticos desse exercício. Desta forma passa a 

ser possível, apenas com uma operação, bloquear a alteração de dados de um 

exercício.

Planos de Contas

MAIOR FLEXIBILIDADE E 
FACILIDADE NA 
EXPLORAÇÃO DE DADOS

OUTRAS 
FUNCIONALIDADES 
ALTERADAS

ANÁLISE POR FUNÇÕES

De seguida apresentamos um resumo de intervenções na Introdução de 

Documentos, que procuram dotar esta área de uma maior flexibilidade e responder a 

várias sugestões.

Para além da possibilidade de lançar um documento em qualquer moeda, a partir da 

v7.0 é possível lançar documentos com várias moedas. Em cada movimento de um 

documento podemos indicar a moeda de lançamento e o respectivo câmbio. 

Podemos definir campos de utilizador para o “cabeçalho” do documento e para as 

linhas e preencher cada um dos campos do utilizador a partir do editor de 

documentos, numa janela autónoma ou directamente nas grelhas. Esta é uma 

excelente forma de responder a necessidades específicas de cada cliente.

Os documentos integrados a partir de outros módulos, por exemplo compras ou 

activos, não podem ser anulados na Contabilidade, só a partir dos módulos de 

origem. Foram também incluídas novas validações no procedimento de integração, 

para garantia da consistência de dados.

NOVAS 
CARACTERÍSTICASDA 
INTRODUÇÃO DE 
DOCUMENTOS

MÚLTIPLOS 
ORÇAMENTOS PARA 
CENTROS DE CUSTO

A área de Orçamentos de Centros de Custo foi remodelada, de forma a permitir definir 

um número ilimitado de orçamentos diferentes para Centros de Custo. Cada 

orçamento pode incluir grupos diferentes de Centros de Custo. Os orçamentos 

podem ser inactivos para bloquear alterações. As análises orçamentais de centros de 

custos são efectuadas separadamente para cada orçamento.

DOCUMENTOS COM 

MÚLTIPLAS MOEDAS

CAMPOS DO UTILIZADOR 

NA INTRODUÇÃO DE 

DOCUMENTOS

GESTÃO DE DOCUMENTOS 

INTEGRADOS A PARTIR DE 

OUTROS MÓDULOS

DOCUMENTOS LEGAIS 
E DE GESTÃO

Este novo módulo permite elaborar mapas em formato RTF, com a inclusão de 

informação financeira. Podem ser criados diversos modelos de documentos, como 

por exemplo um relatório de gestão, colocando nesse modelo fórmulas que 

correspondem a valores financeiros, como por exemplo o saldo de uma conta, ou 

fórmulas mais elaboradas como as que já habitualmente se usam nos Mapas Legais e 

de Gestão. Ao calcular o mapa, este é apresentado no editor de RTF do sistema, que 

pode ser o por exemplo o Microsoft Word, com as formulas substituídas pelos valores 

correctos, segundo o contexto da empresa, exercícios, etc.

Esta nova ferramenta permitirá melhorar consideravelmente a elaboração de 

relatórios periódicos, evitando copy/paste, e diminuindo o tempo necessário para a 

sua elaboração.
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ANÁLISE POR FUNÇÕES

ALTERAÇÃO DO TAMANHO 

DOS CAMPOS

MOVIMENTOS DE SELO 

PELA NATUREZA INVERSA

CENTROS DE CUSTO 

INACTIVOS

BLOQUEIO DE EXERCÍCIOS
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A v7.0 do Add-In Financeiro disponibiliza um conjunto alargado de novas fórmulas 

financeiras, mais concretamente 26 novas fórmulas. Desta forma é possível aceder a 

informação da área financeira segundo novas vertentes. As novas fórmulas permitem 

consultar valores na moeda de lançamento, valores na moeda base ou alternativa ao 

câmbio actual ou histórico, dados sobre orçamentos de centros de custo, entre 

outras.

NOVAS FORMULAS 
FINANCEIRAS

Nas chaves de exclusão de contas de balancetes passa a ser possível indicar um 

número ilimitado de contas.

Esta nova opção permite melhorar a configuração do módulo da Contabilidade, 

disponibilizando ao utilizador apenas as opções relativas às funcionalidades que ele 

configurar. Quando uma funcionalidade não está activa, não é apresentado o 

respectivo campo nas introduções e nas várias consultas onde essa funcionalidade 

seria normalmente apresentada, por exemplo,  um extracto.

As funcionalidades  possíveis de Activar/Desactivar são:
,

,Tratamento de Selo
,Centros de Custo
,Funções
,Planos Alternativos
,Fluxos de Caixa

As tabelas destas entidades estão sempre presentes.

É possível configurar a consulta de um mapa, condicionado à localização da sede de 

uma empresa. Isto permite ter mapas disponíveis só para localização específica, por 

exemplo.

Também estão disponíveis novas fórmulas para consulta dos valores na moeda 

origem de lançamento, novas fórmulas sobre centros de custo e orçamentos, entre 

outras.

Tratamento de IVA

CATEGORIAS DE 
DADOS E LISTAS DO 
SISTEMA

DEFINIÇÃO DE 

FUNCIONALIDADES 

ACTIVAS

MAPAS LEGAIS E GESTÃO

As categorias de informação relativas ao módulo de Contabilidade foram 

melhoradas, incluindo novas categorias, novos campos e relações entre as 

categorias, para além das alterações inerentes às novas funcionalidades. Desta 

forma será ainda mais simples aceder a informação da Contabilidade utilizado o 

mecanismo de listas.

As listas do sistema, disponíveis de base na aplicação, foram melhoradas, incluindo 

por exemplo formatações no caso das listas dos planos e novos campos. Também 

são fornecidas, já previamente configuradas, um conjunto alargado de novas listas 

do sistema. 
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DEFINIÇÃO DE CHAVES DE 

EXCLUSÃO DE BALANCETES

REFORMULAÇÃO DAS 

CATEGORIAS DE DADOS

ALTERAÇÕES E NOVAS 

LISTAS DO SISTEMA

ADD-IN FINANCEIRO

FORMULA DESCRIÇÃO

MOSaldo

MOSaldoCr

MOSaldoDb

MOMovimCr

MOMovimDb

VMMovimCR

VMMovimDB

VMOrcam

VMOrcamCC

VMSaldo

VMSaldoCCOrigem

VMSaldoCentro

VMSaldoCR

VMSaldoDB

VMSaldoFluxo

VMSaldoFuncao

VMSaldoIVA

VMSaldoCCOrigemME

MovimCCOrigemCR

MovimCCOrigemDB

SaldoCCOrigemCR

Saldo de uma conta, por moeda de lançamento.

Saldo a crédito de uma conta por moeda de lançamento.

Saldo a débito de uma conta por moeda de lançamento.

Soma dos movimentos a crédito de uma conta por moeda de lançamento.

Soma dos movimentos a débito de uma conta por moeda de lançamento.

Soma dos movimentos a crédito de uma conta para a moeda indicada 

(base ou alternativa).

Soma dos movimentos a débito para a moeda indicada (base ou alternativa).

Valor do orçamento de uma conta para a moeda indicada 

(base ou alternativa).

Valor do orçamento, de um orçamento e centro de custo, para a moeda 

indicada (base ou alternativa).

Saldo de uma conta para a moeda indicada (base ou alternativa).

Saldo de um centro de custo para uma conta origem para a moeda 

indicada (base ou alternativa).

Saldo de um centro de custo para a moeda indicada (base ou alternativa).

Saldo a crédito de uma conta para a moeda indicada (base ou alternativa).

Saldo a débito de uma conta para a moeda indicada (base ou alternativa).

Saldo de um fluxo de caixa para a moeda indicada (base ou alternativa).

Saldo de uma função para a moeda indicada (base ou alternativa).

Saldo de uma classe de IVA para a moeda indicada (base ou alternativa).

Saldo de um centro de custo e conta, multi-exercício, para a moeda 

indicada (base ou alternativa).

Soma dos movimentos a crédito para um centro de custo e conta.

Soma dos movimentos a débito para um centro de custo e conta.

Saldo a crédito para um centro de custo e conta.

PRIMAVERA V7 PROFESSIONAL/EXECUTIVE NOVIDADES



Este é um novo conceito da v7.0, transversal a todas as operações relativas à gestão 

de activos, que irá permitir criar múltiplos cenários contabilísticos para a gestão dos 

activos, para além do tratamento contabilístico e fiscal oficial. Esta será uma óptima 

ferramenta para responder à necessidade das empresas terem politicas de gestão de 

activos paralelas à obrigação fiscal, ou por exemplo para terem a contabilidade dos 

activos segundo as regras de outro país, entre outras utilizações. 

Como os Planos de Depreciação são transversais a todas as operações relativas à 

gestão de activos, de seguida são apresentadas as principais alterações relacionadas 

com estes.

As principais características dos planos de depreciação que salientamos são:
,

segundo as regras contabilísticas de outros países e expresso na moeda desse país;
,Podem ser aplicados a todos ou a parte dos activos, o que permite, por exemplo, 

gerir os activos associados a um projecto;
,Podem ser definidos critérios de amortização associados a um plano de 

depreciação, por exercício, para estes serem sugeridos aos bens criados de novo, 

ou para serem aplicados de uma forma automática a todos os bens associados a 

esse plano de depreciação. É um excelente automatismo de definição das políticas 

de activos.

Apesar de não ser obrigatório ter um associado a todos os planos de depreciação 

(uma das características dos planos), o ciclo de vida de um bem é comum a todos os 

planos onde este está associado, isto é, as datas de aquisição, data de alienação ou 

abate e respectivo estado é comum. Apesar disso, os valores relativos à aquisição, 

alienação e abate podem ser diferentes para cada plano.

Todas as operações relacionadas com a gestão de activos, tais como o registo de 

aquisição, alienação e abate, identificação dos critérios de amortização, 

processamentos de amortização, processamento de reavaliações e todas as 

consultas, como por exemplo balancetes, extractos e mapas fiscais, são efectuadas 

individualmente para cada plano de depreciação. Como já foi referido é um conceito 

transversal, que está sempre presente no contexto.

Tal como foi referido anteriormente para outras operações, também é possível 

integrar na Contabilidade os vários processamentos de cada plano de depreciação. A 

área de configuração da integração e o processo de integração é executado por 

plano de depreciação. No entanto devemos salientar que apenas o plano 

correspondente aos dados contabilísticos oficiais deve ser integrado na 

contabilidade geral. Os restantes planos devem ser integrados em estruturas de 

gestão, isto é, na contabilidade analítica utilizando ou não também centros de custo.

Podem ser definidos em qualquer moeda. Isto permite ter planos de depreciação 

PLANOS DE 
DEPRECIAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DOS 

PLANOS DE DEPRECIAÇÃO

A principal alteração a mencionar para esta área é o facto de pretendermos, com a 

v7.0, organizar e centralizar todas as opções relativas a declarações fiscais e mapas 

oficias neste módulo. 

Opções que se encontravam distribuídas nos módulos de Recursos Humanos, Activos 

e Equipamentos, Gestão Comercial e Contabilidade estão agora disponíveis neste 

módulo, devidamente organizadas. Alguns exemplos, para ilustrar estas alterações, 

são as opções de Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, os Mapas 

Fiscais do Imobilizado e Declarações de Rendimentos, entre muitos outros. 

Outra alteração a salientar, é o facto de deixarem de serem suportadas as 

declarações modelo 22 e declaração anual relativos ao ano de 2002.

ADEQUAÇÃO DAS 
OPÇÕES 
DISPONIBILIZADAS 
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DECLARAÇÕES FISCAIS ACTIVOS E EQUIPAMENTOS

GESTÃO DA AQUISIÇÃO, 

ALIENAÇÃO E ABATE DE 

BENS

PROCESSAMENTOS E 

CONSULTAS POR PLANO 

DE DEPRECIAÇÃO

INTEGRAÇÃO NA 

CONTABILIDADE POR 

PLANO DE DEPRECIAÇÃO
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É possível definir uma estrutura hierárquica entre os planos de depreciação no topo 

desta hierarquia, as classes de bens num ponto intermédio e as classificações fiscais 

no final. Como já foi referido anteriormente, para cada destes elementos é possível 

definir critérios de amortização específicos para cada uma destas entidades, para 

cada exercício. Ao criar um novo bem depois de identificar a classificação fiscal, este 

herda automaticamente os critérios de amortização definidos nessa classificação, 

para cada plano de depreciação. Este automatismo facilita muito o registo de novos 

bens e garante que são respeitadas as regras definidas para cada tipo de bens. Uma 

outra grande vantagem é também ser possível alterar um critério de amortização, por 

exemplo o método a aplicar, em qualquer elemento desta hierarquia, e aplicar esta 

alteração automaticamente a todos os elementos hierarquicamente inferiores, sendo 

no final alterados os critérios de amortização dos bens. 

OPTIMIZAÇÃO DO 
PROCESSO DE REGISTO 
DE NOVOS BENS

Um dos principais objectivos do módulo de Activos, para a v7.0, foi dotar esta área 

com as características necessárias, que permitam às empresas realizar as operações 

contabilísticas sobre os activos de acordo com as Normas Internacionais de 

Contabilidade (NIC) e de acordo com a Directriz Contabilística 16 (Dc16).  Para 

cumprir com este objectivo, foram efectuadas várias intervenções em diversas áreas, 

e implementadas novas funcionalidades, que descrevemos seguidamente.

A partir desta versão é possível alterar os critérios de amortização de um bem, em 

cada exercício. De realçar por exemplo a alteração do método de amortização e taxa 

de processamento. 

No limite os bens podem ter critérios de amortização diferentes em cada exercício, 

excepção à periodicidade que é comum ao longo do período de vida útil.

Esta é uma nova forma de classificar os bens, agrupando-os em classes de bens. As 

classes de bens são uma classificação num nível superior à classificação fiscal. Esta é 

uma foram de facilitar a execução de determinadas operações, para classes de bens, 

preconizada nas NIC. 

Para além desta função, também é possível definir critérios de amortização 

específicos para uma determinada classe de bens, para cada exercício. Tal como os 

planos de depreciação, é possível aplicar estes critérios aos novos bens, desta classe, 

ou aos já existentes, para um exercício. Este é também um instrumento que facilita a 

implementação de politicas de gestão de activos.

Para além das reavaliações legais, já tratadas, para responder às existências desta 

legislação, estão agora disponíveis dois novos tipos de processamentos de 

reavaliações, que implementam as reavaliações segundo o princípio do Valor 

Corrente de Mercado e segundo o princípio do Custo de Reposição Depreciado. Estes 

tópicos serão abordados mais especificamente em capítulos seguintes. Desta forma, 

disponibilizamos os instrumentos necessários, para uma correcta gestão das 

reavaliações, segundo as NIC e a Dc16.

É possível atribuir um valor base de depreciação de um bem, diferente do valor de 

aquisição. É sobre o valor base de depreciação que são agora calculadas as 

amortizações. Esta característica é útil por exemplo para politicas de contabilização 

de subsídios, que não são considerados como activos.

ADEQUAÇÃO ÀS NIC E 
DC 16

FLEXIBILIZAÇÃO DOS 

CRITÉRIOS DE 

AMORTIZAÇÃO – 

CRITÉRIOS POR EXERCÍCIO

DEFINIÇÃO DE CLASSES 

DE BENS

NOVOS PROCESSAMENTOS 

DE REAVALIAÇÕES
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VALOR BASE DE 

AMORTIZAÇÃO DIFERENTE 

DO VALOR DE AQUISIÇÃO

FLEXIBILIZAÇÃO DA 
DEFINIÇÃO DAS 
CLASSIFICAÇÕES 
FISCAIS

A definição das taxas de amortização, denominadas de classificações fiscais, foi 

totalmente reformulada. Agora, esta é uma estrutura hierárquica, agrupada por 

Diploma, Tabela, Divisão, Grupo e finalmente Classificação Fiscal. Esta estrutura é 

livre, permitindo facilmente adaptar-se a qualquer alteração fiscal, como por exemplo 

a publicação de um novo Diploma. Para além desta flexibilização, da mesma forma 

que os planos de depreciação e as classes de bens, é possível configurar critérios de 

amortização específicos para cada classificação fiscal e exercício, de forma a estes 

serem aplicados aos bens associados.

O plano de ligação que existia no módulo de imobilizado foi eliminado, sendo agora 

os activos associados directamente ao plano de contas do ERP. Isto facilita imenso as 

análises e evita qualquer tipo de discrepâncias possíveis de existir entre os planos. 

Tendo em conta as reformulações na área da Contabilidade, passando à definição 

dos vários planos ser feita por exercício, a configuração da integração na 

contabilidade agora é agora efectuada por exercício, para cada plano de 

depreciação. Na nova operação de gestão de exercício, é possível de copiar as 

configurações das integrações, entre exercícios.

A gestão de subsídios é agora efectuada de uma forma radicalmente diferente. É na 

tabela onde o subsídio é definido que são indicados os bens adquiridos através do 

subsídio, bem como o montante para cada bem. É também gerida a aplicação total 

do valor do subsídio. Isto permite, a partir desta versão, o registo de bens adquiridos 

com mais de um subsídio. 

Esta nova funcionalidade permite passar a gerir as várias tributações autónomas e as 

taxas a aplicar, por ano. Os bens podem ser classificados como sujeitos a uma 

tributação autónoma. É possível emitir um mapa com os valores das tributações 

autónomas, para cada ano.

Esta é uma forma de implementar, no módulo de Activos, situações de excepção de 

aplicação de taxas de amortização diferentes das legalmente aceites, sem que isso 

gere valores não aceites fiscalmente. Estas situações podem acontecer por exemplo 

com excepções aceites pelas respectivas repartições de finanças. Desta forma é 

possível suportar estas situações.

MELHORIAS 
CONTABILÍSTICAS E 
FISCAIS

INTEGRAÇÃO DO PLANO 

DE LIGAÇÃO COM O PLANO 

DE CONTAS

CONFIGURAÇÃO DA 

INTEGRAÇÃO NA 

CONTABILIDADE POR 

EXERCÍCIO

DEFINIÇÃO E GESTÃO DE 

BENS AFECTOS A 

SUBSÍDIOS 

TRATAMENTO DE 

TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS

CONCEITO DE 

JUSTIFICAÇÕES LEGAIS

DOCUMENTOS DE 
SINISTROS

Este novo tipo de documento tem como objectivo o registo de bens para abate, que 

têm associado o recebimento de um prémio de seguro. Este novo tipo de documento 

tem também disponível o respectivo tratamento autónomo de integração na 

Contabilidade.
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Foram introduzidas alterações na gestão de bens de reduzido valor. Os bens devem 

agora ser explicitamente indicados pelo utilizador que devem ser tratados como bens 

de reduzido valor, com as devidas validações dos montantes, e também passa a ser 

considerado o nº de elementos de uma ficha, para a determinação se um bem de ser 

considerado de reduzido valor. Isto permite ter fichas com “n” bens, com valores base 

de depreciação superior ao montante considerado para reduzido valor, mas que 

individualmente cada elemento seja de reduzido valor.

Existe disponível uma funcionalidade que permite que o sistema sugira 

automaticamente o código da ficha para os novos bens, para o nº de inventário e o 

nº de série. É possível configurar se queremos ou não utilizar a codificação 

automática.

OUTRAS MELHORIAS 

GESTÃO DE BENS DE 

REDUZIDO VALOR

CODIFICAÇÃO 

AUTOMÁTICA DOS BENS
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ALTERAÇÕES E 
MELHORIAS AO 
PROCESSAMENTO DE 
AMORTIZAÇÕES

Esta é uma das áreas centrais do módulo de Activos. Foram realizadas várias 

intervenções com o objectivo de colmatar algumas limitações, melhorar a análise dos 

valores e principalmente conseguir uma maior flexibilidade no processo de cálculo 

das amortizações.

Para permitir uma fácil leitura e análise dos dados relativos às amortizações que têm 

incidência fiscal, passamos a separar e tratar individualmente cada um dos desses 

valores no processamento de amortizações. Agora podem ser analisados os valores 

de ajustes fiscais, subsídios, acréscimo e excesso de amortizações e mais valias.

Esta é uma grande inovação no processo de cálculo de amortizações. Mesmo com o 

processamento duodecimal de amortizações passa a estar sempre disponível o 

processamento de amortizações no período 13. Se um bem tiver amortizações 

duodécimas e os seus critérios de amortização não forem alterados, o 

processamento no período 13 (suplementar) terá valor 0. No entanto, se uma 

empresa depois de processar as amortizações durante os 12 meses, resolver alterar 

os critérios de amortizações dos bens, independentemente do número de bens 

envolvidos, pode fazer essa alteração e ao processar no período 13, será calculado 

nesse período o valor que é a diferença entre a aplicação para o ano todo dos novos 

critérios e o montante já calculado. Isto pode gerar um valor positivo ou negativo. Um 

exemplo de utilização deste processo é uma empresa aplicar taxas mínimas nas 

amortizações duodécimas durante um exercício e no final do ano pretender aplicar as 

taxas máximas. Alterando essa taxa nas fichas, de mínima para máxima, será 

calculado no período 13 a diferença entre estas duas taxas, que neste caso seria um 

aumento do valor das amortizações. 

Esta alteração, introduz uma grande flexibilidade e facilidade na gestão dos custos de 

amortizações.

Permite que, para além da alteração da taxa de amortização, seja possível agora 

indicar um valor fixo que se pretenda amortizar num exercício, para cada bem. Este 

valor poderá ser amortizado em duodécimos ou anualmente, tratando o módulo de 

activos das gestão das incidências fiscais inerentes à utilização deste valor.

TRATAMENTO 

PORMENORIZADO DE 

TODOS OS VALORES 

COM INCIDÊNCIA FISCAL

PROCESSAMENTO DE 

AMORTIZAÇÕES NO 

PERÍODO 13

AMORTIZAÇÕES SEGUNDO 

UM VALOR FIXO ANUAL

Conforme já foi abordado no capítulo relativo às NIC/DC16, a gestão de reavaliações 

foi uma das áreas que sofreu muitas alterações. O objectivo foi flexibilizar a utilização 

deste processo, e disponibilizar operações para responder às exigências inerentes à 

aplicação da legislação referida.

Uma das principais alterações é o facto de ser possível efectuar, para cada bem, 

várias reavaliações no mesmo ano, até um máximo de uma por mês. Para além do 

tratamento das reavaliações legais, estão agora disponíveis mais dois novos 

processamentos de reavaliações para situações específicas, que de seguida 

descrevemos. 

Este novo processamento de reavaliações permite a actualização do valor dos bens 

segundo o princípio do valor corrente de mercado onde, sucintamente, se pretende 

que o valor ao activo inscrito no balanço seja o valor corrente de mercado liquido das 

amortizações acumuladas.

Este tipo de processamento de reavaliações tem também um processo autónomo, 

semelhante aos já existentes de integração na Contabilidade.

O segundo novo processamento de reavaliações permite a actualização do valor dos 

bens, segundo o princípio do custo de reposição depreciado, onde o valor ao activo 

inscrito no balanço, deverá ser o valor bruto pelo correspondente custo de reposição, 

com o ajustamento proporcional das amortizações acumuladas, pela proporção dos 

valores.

Também este tipo de processamento de reavaliações tem um processo autónomo, 

semelhante aos já existentes, de integração na contabilidade.

REFORMULAÇÃO DA 
GESTÃO DE 
REAVALIAÇÕES

REAVALIAÇÕES PELO VALOR 

CORRENTE DE MERCADO

REAVALIAÇÕES PELO CUSTO 

DE REPOSIÇÃO DEPRECIADO

Ao registar o abate ou alienação de bens, passam a ser automaticamente tratados os 

bens de reparações (correspondem aos bens associados à ficha alienada ou 

abatida).

Agora é possível alienar e/ou abater bens com amortizações duodécimas no 

exercício e integradas na contabilidade, sem que para isso seja necessário anular as 

amortizações. Passam a ser gerados automaticamente movimentos de correcções 

das amortizações, que são integrados na contabilidade no lançar o documento de 

abate e de alienação. 

Foram criados processos de integração na Contabilidade, separadamente para os 

abates e as alienações, que vêm substituir os processamentos de mais e menos 

valias. Independentemente de existir uma mais ou menos valia, em cada bem de um 

documento, esses valores são agora tratados no âmbito da integração do 

documento de abate e alienação.

MELHORIAS NA GESTÃO 
DE ABATES E 
ALIENAÇÕES

TRATAMENTO DAS GRANDES 

REPARAÇÕES ASSOCIADAS 

AOS BENS

GESTÃO DAS 

ALIENAÇÕES/ABATES DE 

BENS COM AMORTIZAÇÕES 

JÁ PRATICADAS NO 

EXERCÍCIO

PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO 

NA CONTABILIDADE 

SEPARADOS PARA AS 

ALIENAÇÕES E ABATES

A definição das apólices de seguros é agora tratada independentemente destas 

serem ou não apólices relativas a seguros de bens, numa tabela de apólices de 

seguros. Na gestão dos seguros dos bens, apenas são identificados os bens, com o 

respectivo valor, abrangidos por uma apólice.

GESTÃO DE SEGUROS
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CAPÍTULO 5

RECURSOS HUMANOS

O módulo de Recursos Humanos trata de forma exaustiva todo o tipo de remunerações e 

honorários que uma empresa tem de colocar à disposição dos seus colaboradores. 

A v7.0 veio introduzir um conjunto de novas funcionalidades e melhorias neste módulo que 

permitem uma melhor adequação da solução à realidade do utilizador. Ao aumentar a 

parametrização, esta nova versão veio dotar o módulo de Recursos Humanos de uma maior 

flexibilidade e permitiu encontrar um conjunto mais alargado de soluções para diferentes cenários.

A capacidade de disponibilizar informação mais detalhada aos responsáveis de recursos Humanos 

constituiu mesmo uma das principais preocupações desta nova versão, o que se traduz, 

nomeadamente, no enriquecimento da informação constante da Ficha do Funcionário.
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Existem novos parâmetros que permitem uma melhor adequação do produto à 

realidade do Utilizador. Nesta categoria incluem-se os seguintes parâmetros:
,

vencimento definido na categoria;
,Indicação de gravação e recalculo automático do valor líquido estimado de 

retribuição por período (na ficha do funcionário);
,Indicação de que o valor fixo dos independentes é mensal (processado uma vez por 

mês);
,Indicação da directoria para arquivo das fotografias.

Indicação de se o Utilizador deve ser avisado que o vencimento mensal é inferior ao 

MAIOR FLEXIBILIDADE 
E ADEQUAÇÃO 
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FICHA DO 
FUNCIONÁRIO COM 
MAIS INFORMAÇÃO

Sendo a Ficha do Funcionário a principal base de informação deste módulo, é muito 

importante que tenha suporte para as várias necessidades identificadas:
,

,Possibilidade de indicação explicita do Tipo de Rendimento utilizado.;
,Novo separador com de informação de vários documentos (ex. Passaporte e 

identificação do estrangeiro);
,A associação aos Seguros passou a ser feita através da apólice e não através do 

nome simples da Companhia de Seguros (utilização da mesma tabela em todo o 

ERP);
,Informação sobre os Horários praticados;
,Apresentação e cálculo do Vencimento líquido estimado por período.

Controle do vencimento pela categoria do IRT;

DADOS DE 

PROCESSAMENTO – 

TABELA DE REMUNERAÇÕES

PROCESSAMENTO DE 
INDEPENDENTES

,

há que destacar, no processamento de Independentes, a possibilidade de indicação 

explícita do Tipo de Rendimento por Actividade, assim como as percentagens a 

aplicar aos impostos associados (o valor do IVA e IRS/IRC para as actividades é 

calculado em função das taxas/categorias definidos ao nível da fixa da actividade).

 
,Na funcionalidade de Acumulados, é agora possível seleccionar Independentes. 

Desta forma já é possível obter uma declaração de Rendimentos para 

Independentes com todos os dados correctos desde o início do ano.

O Tipo de Rendimento teve um tratamento transversal na versão 7.0, no entanto 

PROCESSAMENTO DE 
VENCIMENTOS – 
NOVAS REGRAS

A tabela de Instrumentos de Regulamentação do Trabalho (IRT), em conjunto com a 

dos Dados de Processamento, é o repositório principal das regras de processamento.

Passam a existir dois novos tipos de remunerações: “Unitário Dias Calendário” e 

“Unitário p/ Dependente” (o tipo “Unitário Dias Mês” passou a chamar-se “Unitário 

Dias Úteis”).

Tratamento de Remunerações unitárias por dependente (vulgo Abono de Família)

Ao aumentar a parametrização estamos também a encontrar mais soluções para os 

vários cenários de processamento do mercado.

Na tabela de IRT’s foram implementadas as seguintes alterações:
,Indicações de quais as Categorias constantes neste IRT;
,Definição de remunerações por Categoria. Na ficha de funcionário esta informação 

é utilizada por “herança” após a selecção da categoria;
,Processamento da Antiguidade;
,Indicação de quais as faltas injustificadas associadas ao IRT. Contemplação desta 

informação no abatimento do subsídio de alimentação e no Direito a Férias.

O Processamento de Ausências Prolongadas foi revisto e melhorado. Existe uma nova 

opção de nome "Controlo de Ausências Prolongadas" onde é possível gerir o 

lançamento, alteração e controlo das ausências prolongadas. A parametrização 

também foi melhorada passando as percentagens de complementos e 

adiantamentos a ser configuradas em função de uma escala de dias.

Para cada remuneração e/ou desconto inserido nas alterações mensais, é possível 

indicar em que tipo de processamento a linha deve ser considerada. Desta forma é 

possível indicar que a remuneração X, apesar de ter na sua configuração que é para 

ser considerada em todos os tipos de processamento, neste caso específico é 

apenas para ser considerada, por exemplo, no subsídio de natal. 

Ainda neste capítulo há que realçar o melhoramente na usabilidade das Alterações 

mensais em Lote nomeadamente ao nível de consultas e anulação.

PROCESSAMENTO DE 
AUSÊNCIAS 
PROLONGADAS

ALTERAÇÕES MENSAIS

INSTRUMENTOS DE 

REGULAMENTAÇÃO DO 

TRABALHO

DECLARAÇÃO DE 
RENDIMENTOS

A declaração de Rendimentos dos Funcionários e Independentes foi redesenhada 

para contemplar a divisão dos rendimentos por categoria (consequência da inclusão 

do tipo de rendimento na ficha do Funcionário e nas Actividades de Independentes).

ANÁLISE DE CUSTOS 
COM PESSOAL

Esta funcionalidade tem especial importância pela flexibilidade oferecida ao utilizador 

na construção de explorações à medida, inclusivamente por Centros de Custo.

Assim, e no sentido de sublinhar esta relevância, foram efectuadas algumas 

alterações das quais se destacam as seguintes:
,Alteração ao método de cálculo de valores da segurança social para obtenção de 

diferenças entre os valores processados nos “recibos” e os valores processados na 

“declaração”. 
,Criou-se uma nova vertente de análise baseada nas faltas, permitindo a análise dos 

custos inerentes ao absentismo.

LIGAÇÃO À 
CONTABILIDADE 

Também esta funcionalidade foi incrementada pela implementação de várias 

sugestões, das quais se destacam duas:
,

,Possibilidade de tratamento de fluxos de caixa.
,

,No lançamento de Acréscimos e Diferimentos, é possível agora seleccionar o mês 13.
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CAPÍTULO 6

PRIMAVERA CRM

Todas as empresas, independentemente da sua dimensão, reconhecem o valor que o cliente tem 

para o seu negócio. Como tal, torna-se cada vez mais premente que as organizações tenham ao 

seu dispor ferramentas que lhes permitam gerir a informação dos seus cliente, e de outras 

entidades com que se relacionam, de modo a responder eficazmente às suas necessidades.

Os custos inerentes à implementação de sistemas de CRM, dado o elevado nível de integração 

necessário com os sistemas operacionais onde reside a informação, são reduzidos numa solução 

que se desenha na sua origem de forma totalmente integrada com o ERP. 

A consciencialização desta necessidade motivou a PRIMAVERA BSS a disponibilizar o módulo de 

Contactos e Oportunidades, de forma totalmente integrada com o seu ERP. Com esta abordagem, 

a PRIMAVERA BSS propõe uma solução única, transversal a todo o ERP, e com uma oferta base 

capaz de responder às necessidades dos seus clientes.
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GESTÃO DE 
CONTACTOS
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ACTIVIDADES

As actividades podem ser tipificadas, existindo 2 grandes grupos: actividades de CRM 

e actividades de Cobrança.

Cada actividade é atribuída a um grupo de utilizadores ou a um utilizador (identificado 

pelo login). Cada utilizador visualiza apenas as actividades que lhe estão atribuídas.

É possível agendar actividades periódicas, permitindo com isso automatizar o 

trabalho de registo destas actividades.

A geração de actividades de forma automatizada, a partir de listas, permite a criação 

fácil e rápida de actividades sobre uma lista de entidades.

O seguimento de actividade permite a criação de uma actividade no momento de 

fecho de outra, e ainda a consulta da rastreabilidade destas actividades.

OPORTUNIDADES DE 
VENDA

PIPELINE O pipeline de Vendas é uma exploração com varias possibilidades de filtragem e 

analise, com possibilidade de drill-down, que permite exploração da carteira de 

negócios em mão.

Permite configurar ciclos por defeito em função do tipo de negócio. Este permite, 

ainda, configurar passos obrigatórios, assim com definir o nível de detalhe com que 

deve ser registada a oportunidade.

Todas as Actividades e Contactos associados a uma oportunidade de venda podem 

ser registados no sistema.

O documento interno, com as suas potencialidades de geração de outros 

documentos, de forma configurável e sempre com controlo e rastreio, permite 

suporte em todos os fluxos associados à Oportunidade de Venda.
! Gerar Propostas
! Gerar Encomenda

A gestão de contactos permite:
,

,Associação de Entidades
,Associação de Actividades
,Associação de Oportunidades de Venda
,Definição de Potencial cliente

Definição

INTEGRAÇÃO  COM 
OUTLOOK

Todas as actividades e todos os contactos podem ser configurados para sincronismo 

com o Outlook. Estes aparecerão de forma automática na agenda do utilizador.

A possibilidade de criar entidades externas permite que a mesma base de informação 

seja partilhada pelo CRM. Potenciais clientes, clientes actuais ou outras entidades 

podem iniciar a sua vida no ERP como entidades externas, sendo convertidas para 

um dos tipos pré-definidos do ERP sempre que isso seja necessário.

ENTIDADES EXTERNAS

O Documento interno do tipo “Oportunidade de Venda” permite definir toda a 

proposta com toda a informação detalhada, optimizando o custo de geração de 

propostas e/ou encomendas.

Para além disso, este tipo de documento interno disponibiliza a possibilidade de 

calcular o preço de venda em função do preço de custo seleccionado, e ainda definir 

quais as linhas que contribuem para o valor da Oportunidade de Venda. Esta 

associação não é obrigatória e pode ser condicionada no ciclo de venda definido.

ASSOCIAÇÃO DE 
DOCUMENTOS INTERNOS

A classificação das actividades ou das oportunidades de venda em função de uma 

campanha permite um suporte para o acompanhamento da campanha. É possível 

utilizar a classificação na criação de listas, permitindo suportar a criação de novas 

actividades, ou através das explorações de forma a avaliar o seu estado.

CAMPANHAS DE 
MARKETING

TIPIFICAÇÃO

ATRIBUIÇÃO

AGENDAMENTO

SEGUIMENTO

GERAÇÃO AUTOMÁTICA

CICLO DE VENDA

CONTACTOS E ACTIVIDADES

DOCUMENTO INTERNO

CONTACTOS E 
OPORTUNIDADES
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CAPÍTULO 7

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 
PÚBLICAS
A solução de Construção Civil e Obras Públicas faz parte das soluções que receberam um maior 

investimento na v7.0. Dezenas de novas funcionalidades permitiram dotar a solução de um maior 

nível de integração com o ERP e responder de forma mais eficaz às exigências deste sector de 

actividade. 

Entre as inúmeras alterações e novas funcionalidades introduzidas destaca-se a possibilidade de 

configurar os campos de utilizador em todas as partes do CCOP e a maior usabilidade nas Listas 

através da disponibilização de um conjunto de novas funcionalidades. 

Um novo módulo de Gestão de Concursos permite realizar o controlo de propostas recebidas e 

entregues, comparar propostas ou acompanhar as várias fases dos concursos. Surge também um 

módulo de Subempreitadas, através do qual é possível controlar o Fornecimento de Serviços 

numa perspectiva temporal e de produtividade.
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Em todas as listas da aplicação foi aumentada a usabilidade através da 

disponibilização de um vasto conjunto de funcionalidades acessíveis através do 

botão do lado direito do rato. Destacam-se dessas funcionalidades os Filtros, as 

Impressões, Exportações, etc

Através dos serviços da aplicação existentes no administrador é possível configurar 

alertas no ERP e os alertas do CCOP.
,

,Data de Abertura de Propostas
,Data de Recepção Provisória
,Extinção de Cauções
,Fim de Garantia
,Fim de Prazo de Conclusão de Obra
,Garantias Pendentes
,Fim de Suspensão 
,Autos não Facturados
,Revisões não Facturadas
,Propostas com Preço Base Superior a Margem estipulada

Os campos de utilizador vêm complementar uma lacuna da aplicação, actualmente é 

possível configurar os campos de utilizador em todas as partes do CCOP.

A funcionalidade de criar os campos de utilizador nas tabelas é já fornecida pelo 

Administrador Primavera que serve todas as aplicações do ERP inclusive do CCOP.

A ficha da Obra e a Ficha do Concurso, ganham uma nova figura, a possibilidade de 

anexar documentos ou à Obra ou ao Concurso.

Na versão 6 o bloqueio de opções não estava disponível implicando que em 

ambiente multi-utilizador a aplicação apresentasse algumas limitações. Na versão 7 

esta questão foi resolvida.

Foi efectuado o Upgrade tecnológico, permitindo assim ao utilizador o contacto com 

tecnologia de ponta e eliminando a necessidade de ter na mesma máquina as duas 

Frameworks (1.1 e 2.0).

Data de Entrega de Propostas

,

,

TECNOLOGIA / 
PLATAFORMA
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MAIOR USABILIDADE NAS 

LISTAS

ALERTAS

CAMPOS DE UTILIZADOR

ANEXOS

BLOQUEIO DE OPÇÕES

UPGRADE DE PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA: 

VISUAL STUDIO 2005 

(FRAMEWORK 2.0)

PREÇOS E FICHAS DE 
RENDIMENTO

A árvore das Categorias, onde são incluídos os Recursos e as Fichas de Rendimentos, 

está disponível em vários pontos da aplicação. É o caso da Orçamentação 

(Composição).

Ainda nesta área foi disponibilizada maior usabilidade no que respeita à ligação entre 

os Recursos e os Artigos do ERP. Desta feita, a coluna do código do Artigo está 

disponível e é possível ao utilizador a qualquer momento actualizar os Preços dos 

Recursos com os Vários tipos de Preços utilizados nos Artigos da Logística e 

Tesouraria.

A Ficha da Obra foi reestruturada de forma a incluir as novas opções. Assim estamos 

perante uma nova árvore de navegação e novos separadores.

A mudança de estados permite a utilização da nova tabela “Situações de Estado” que 

é definida pelo Utilizador.

Foi alterado o sistema de acessos por Obra permitindo ao Utilizador maior 

independência do Administrador de sistema.

O Plano de Pagamentos foi isolado do Planeamento, tendo no entanto a 

possibilidade de a qualquer momento poder efectuar a sincronização com o mesmo.

FICHA DA OBRA

A Orçamentação foi bastante melhorada sendo de realçar os seguintes pontos:
,Níveis ilimitados na Impressão
,Observações por capítulo/item 
,Suporte para Custos Fixos (ex. Custos de estrutura)
,Integração com eConstroi 
,Análise de Preços ( Aplicar um "K" por recursos do orçamento)

ORÇAMENTAÇÃO

Desde sempre que foi clara a necessidade de distinguir as Obras Ganhas das não 

Ganhas. 

Com a v7.0 esta lacuna é colmatada uma vez que as obras ainda a concurso apenas 

são apresentadas na nova opção de Concursos.

Para que esta nova área da aplicação responda às expectativas estão disponíveis as 

seguintes opções:
,Controlo de Propostas Recebidas ou Entregues;
,Comparação de Propostas (Critérios de Avaliação);
,Acompanhamento das várias fases do concurso;
,Controlo de custos em fase de concurso;
,Estatísticas.

GESTÃO DE CONCURSOS

As Subempreitadas fazem parte da forma de trabalhar de grande parte das empresas 

do Sector. É fundamental controlar o Fornecimento dos Serviços, quer na perspectiva 

temporal quer na perspectiva da produtividade.

A  v7.0 inclui este módulo que se estende por toda a aplicação. Fazem parte das 

opções base as seguintes:
,Assistente na Definição da Subempreitada;
,Correspondência entre trabalhos com Obra Mãe;
,Controlo de Fornecimento de materiais;
,Mapas comparativos entre subempreiteiros;
,Autos de Sub Empreiteiros com controlo de Estado;
,Revisão de Preços.

Os Autos de Subempreitada têm a característica de ser um Auto de Compra em 

contrapartida do Auto do Cliente. No momento de definição de um Auto de Compra, 

na área das Compras, é possível indicar o Tipo de Auto e efectuar a correspondência 

com os Autos definidos em CCOP. Há ainda de realçar que nos Autos dos Clintes é 

possível consultar os Autos de Fornecedores associados ao trabalho através de um 

drill down de Subempreitadas.

SUBEMPREITADAS

AUTOS DE SUBEMPREITADA
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Um contrato Adicional é uma extensão contratualizada da Obra. Assim sendo, é 

possível a definição de um novo Orçamento associado à obra mãe. A execução do 

Contrato Adicional afecta o Controlo da Obra. Associado aos Contratos adicionais, 

temos também um plano de Pagamentos, Adiantamentos, Autos e Revisão de 

Preços.

CONTRATOS 
ADICIONAIS
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Os trabalhos a menos permitem ao Utilizador um maior controlo da Obra aquando de 

alterações que impliquem o fecho de trabalhos sem que este tenha sido terminado. 

Esta operação é efectuada através do fecho de itens nos Autos. Aquando deste 

fecho é possível indicar a causa através da tipificação de Trabalhos a menos 

(causas).

Associado a cada trabalho a menos é possível ainda indicar qual o Contrato Adicional 

ou qual o trabalho no Orçamento que será executado em sua substituição.

TRABALHOS A MENOS

Relacionado com a Revisão de preços foram implementadas várias intervenções 

(sobretudo sugestões) de onde se destacam as seguintes:
,Importação de Índices;
,Suporte para índices incompletos (Revisões Provisórias);
,Revisão de Subempreitadas:  Facturação inversa;
,Revisão de Contratos Adicionais: Importação da fórmula da Obra Mãe com 

possibilidade de fórmula diferente.

REVISÃO DE PREÇOS

O registo de adiantamentos para obras, nomeadamente no que respeita à integração 

com as contas correntes foi alterado relativamente à versão 6. A grande diferença 

passa pela alteração do processo de integração. 

Na linha 6 o adiantamento era sempre registado no PRIMAVERA CCOP, sendo que 

quando configurado para integrar nas contas correntes gerava automaticamente o 

pendente naquele módulo. Na v7.0, seguindo a lógica de trabalho normal nestas 

situações o processo foi invertido. 

Assim, os adiantamentos devem ser originalmente introduzidos pelo módulo de 

contas correntes, e caso aí se identifique uma obra, este será automaticamente 

registado também na pasta de adiantamentos da obra identificada.

ADIANTAMENTOS

Na fase da Orçamentação são muito frequentes os Pedidos de Cotação (Consultas) a 

vários fornecedores. Na v7.0 esta opção está disponível e completamente integrada 

com a Funcionalidade de Documentos Internos.

Após efectuada a ligação dos orçamentos às Compras, para pedido de preços, é 

possível a importação dos preços através do quadro de negociação directamente 

para o Reorçamento.

PEDIDOS DE PREÇOS

As requisições internas foram alteradas de forma a poder fazer a ligação aos 

documentos de requisição interna da Comercial, além de contemplar requisições 

para subempreitadas com fornecimento de material e contratos adicionais.

REQUISIÇÕES 
INTERNAS

CONTROLO

O Controlo dos Recursos numa Obra é fundamental para a correcta obtenção da sua 

rentabilidade. Para atingir este objectivo é possível agora a definição do Tipo de 

Inventariação por Obra e a associação de um Armazém à Obra.

Com esta informação, é possível lançar Movimentos de Inventariação (Movimentos 

de Consumos ou Movimentos de Variação de Existências) que permitem a correcta 

análise dos Recursos utilizados nas Obras.

INTEGRAÇÃO COM 
INVENTÁRIOS

As retenções de garantia na facturação de Autos estão totalmente integradas com o 

módulo de contas correntes. Assim, na geração de facturas para o módulo de vendas 

são gerados os pendentes de retenção de garantia que passam a ser tratados pelo 

módulo de contas correntes, quando parametrizado para tal. 

Esta operação é suportada pela definição na ficha da Obra das Retenções a efectuar 

para a Obra.

INTEGRAÇÃO COM 
CONTAS CORRENTES

INTEGRAÇÃO COM 
CONTABILIDADE

A opção de controlo foi bastante melhorada. Foram disponibilizadas várias opções de 

drill down que permitem justificar os valores apresentados.

Foram ainda criados vários novos mapas de onde se destaca o mapa de Controlo de 

Facturação.

A parametrização da Ligação à Contabilidade foi reformulada para permitir que a 

Orçamentação seja lançada devidamente na Contabilidade analítica.

Na v7.0, cada alteração ao Reorçamento pode ser relançada na Contabilidade 

Orçamental, em Orçamentos iguais ou distintos.
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CAPÍTULO 8

PRODUÇÃO

Com a v7.0 a solução de Gestão de Produção PRIMAVERA passa a integrar com os módulos do 

ERP com os quais se relaciona, partilhando, deste modo, a mesma base de dados de todo o ERP e, 

consequentemente, as tabelas comuns.

A solução foi complementada com toda a tecnologia habitual nos produtos PRIMAVERA. A 

utilização dos motores, a camada de regras de negócio, a segurança integrada, o VBA, os eventos, 

os formulários do utilizador, as funções do utilizador, os processos do utilizador, entre outros, são 

exemplos do novo potencial de extensibilidade que confere à solução uma flexibilidade fundamen-

tal para as suas implementações.

Com a v7.0 a solução passa a integrar com a Contabilidade, nomeadamente a ligação às ordens 

de fabrico, operações e diários de trabalho para a Contabilidade Geral, de Gestão e Analítica.
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A nova versão da Produção integra com todas as novas funcionalidade comuns da 

Plataforma v7.00:
,Multi-idioma
,Shell Integrada
,Navegador
,Restrições
,Drill-down
,Alertas e Indicadores
,Administrador
,Etc.

INTEGRAÇÃO COM O 
ADMINISTRADOR E 
PLATAFORMA V7.0
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Um dos grandes objectivos da Produção da v7 era a de dotar o módulo de tecnologia 

de extensibilidade, tal como já existia noutros módulos.

A partir desta versão já é possível utilizar toda a tecnologia de extensibilidade 

existente:
,Utilização dos motores
,Regras de negócio
,Segurança integrada
,VBA

! Eventos
! Formulários
! Funções do Utilizador
! Processos do Utilizador

CAMADAS/VBA

Outro grande objectivo para a versão 7, era a de integrar o Produção com todos os 

outros módulos com qual se relaciona.

A base de dados da produção na versão 6 era separada da base de dados do ERP, 

onde existia uma sincronização automática entre as duas bases de dados para as 

tabelas comuns (artigos, armazéns, stocks, etc.). Agora passa a partilhar a mesma 

base de dados de todo o ERP e consequentemente as tabelas comuns.

Foi feita a integração da ficha de artigos, onde passa a existir uma só ficha no módulo 

de Inventário. Existe nessa mesma ficha um novo separador para os dados da 

produção quando o artigo é de fabrico.

Os movimentos de stock, encomendas de clientes, encomendas a fornecedores e 

documentos internos também passa a estar totalmente integrados.

As dimensões dos artigos também passam a estar integradas com o mesmo formato 

da versão 7.

Uma nova integração foi a dos Documentos Internos em que passamos a poder 

generalizar os fluxos processuais. Na versão 6 para criar planos de produção existia 

uma opção própria para o efeito. Nesta versão para definir planos de produção 

podem ser usados os documentos internos para ter efeito no cálculo de 

necessidades. Podemos criar vários tipos de documentos internos desde que se 

indique que é usado na produção.

Outra nova integração que faltava na versão 6 era a da ligação contabilidade, como 

já existia noutros módulos.

Nesta versão da Produção podemos efectuar a ligação das ordens de fabrico, 

INTEGRAÇÃO COM O 
ERP

CÓPIA DE FICHAS 
TÉCNICAS COM 
FÓRMULAS

Para além da já conhecida rastreabilidade dos artigos/lotes para se consultar os 

documentos de stock associados ao artigo/lote, agora, temos a rastreabilidade por 

ordens de fabrico.

Nesta nova rastreabilidade podemos consultar todos os movimentos de stock 

associados a uma determinada ordem de fabrico, ou ao indicar o artigo/lote do 

produto acabado mostra-nos as ordens de fabrico e respectivos componentes 

consumidos.

RASTREABILIDADE DAS 
ORDENS DE FABRICO

Esta nova funcionalidade deve-se ao facto de poder duplicar fichas técnicas com 

fórmulas associadas aos componentes. 

Tendo uma ficha técnica padrão para um determinado artigo de fabrico podemos nos 

componentes usar até três variáveis para colocar fórmulas nas quantidades. Ao 

duplicar a ficha técnica para outra são pedidos os valores das variáveis para indicar 

nas quantidades dos componentes a serem consumidos.

As fórmulas, para além das variáveis que podem ser definidas pelo utilizador, usam 

VBScript ao serem interpretadas.

BASE DE DADOS

ENCOMENDAS E 

INVENTÁRIO

DOCUMENTOS INTERNOS

CONTABILIDADE
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CAPÍTULO 9

PRIMAVERA ENTERPRISE 
PORTALS
O PRIMAVERA Enterprise Portals reúne numa só plataforma um conjunto de funcionalidades 

capazes de imprimir um novo dinamismo à sua organização. Com a v7.0 a PRIMAVERA BSS 

pretendeu disponibilizar uma solução mais alargada que permita aos utilizadores dispor de 

melhores mecanismos de acesso ao ERP, a partir da Internet.

Desta forma, a v7.0 introduziu um conjunto de novos módulos e funcionalidades, e as 

componentes de portais passam a ser totalmente web-based.

Entre as novidades destaca-se a disponibilização de um Catálogo de Produtos, que permite efec-

tuar compras através de um catálogo online ligado ao ERP, disponível para portais autenticados 

ou anónimos. Destaque ainda para a maior flexibilidade no design dos portais e pela administração 

simplificada através do Site Administrator.

5554 PRIMAVERA V7 PROFESSIONAL/EXECUTIVE NOVIDADES



Os componentes Windows acarretavam muitos problemas operacionais (sobretudo 

de instalação e segurança).

Assim, para diminuir a carga de problemas que ocorriam, os componentes de gestão 

de segurança e gestão de conteúdos foram todos transformados em componentes 

Web.

O produto foi migrado para a tecnologia mais recente, permitindo desta forma a 

utilização da Framework 2.0, que normalmente já se encontra instalada nos sistemas. 

Desta feita, não há necessidade de ter duas framewaorks instaladas na mesma 

máquina.

Foram implementadas várias sugestões e  várias melhorias de performance. De 

realçar a utilização de F4s em quase todos os compoentes e o aumento de perfor-

mance em geral do rendering das páginas.

TECNOLOGIA
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COMPONENTES WINDOWS / 

COMPONENTES WEB

VISUAL STUDIO 2005

SUGESTÕES E PERFORMANCE

Na versão 7.00 dos Enterprise Portals, foi introduzida uma nova forma de 

administração dos Portais e entidades associadas. O SiteAdministrator é uma 

aplicação Windows que permite executar todas as tarefas de criação/desenho e 

administração de Portais, entidades de segurança e parâmetros do sistema. Desta 

forma, todas as tarefas de administração são integradas num mesmo espaço, e sem 

recurso obrigatório ao browser.

Esta aplicação substitui o actual sitebuilder bem como os actuais componentes de 

criação de regras de aprovação, criação de portais, gestão de categorias e 

parâmetros do produto.

SITE ADMINISTRATOR

O componente Compositor vem responder a uma necessidade de integração de 

pares imagem/texto nas páginas do Portal de uma maneira mais formal e 

estruturada. 

Permite tornar o desenho dos portais muito mais flexível, eliminado o aspecto 

“colunar” dos Portais desenhados no PEP.

A criação de entidades deste tipo é feita de forma semelhante aos restantes tipos de 

conteúdos.

Este componente permite consultar os detalhes de uma aprovação, incluindo o fluxo 

de intervenções sobre a mesma. 

O Administrador da própria Organização pode ver todas as aprovações, enquanto 

que um utilizador (que tenha as devidas permissões para aceder ao componente), 

pode ver todas as aprovações pendentes para sua intervenção, ou onde já tenha 

intervido. 

Este componente apresenta as aprovações que obedecem aos critérios definidos no 

filtro. Este filtro permite pesquisar aprovações por utilizador (autor do pedido de 

aprovação), intervalo de datas, próximo aprovador, título, tipo de aprovação e estado 

actual.

NOVOS COMPONENTES

COMPOSITOR

HISTÓRICO DE APROVAÇÕES

O componente de Registo de Correspondência permite efectuar um controlo e 

registo de diferentes tipos de comunicações, quer tenham origem na entidade que 

utiliza este componente, ou a tenham como destinatário. O Registo de 

Correspondência permite a filtragem das entradas registadas no sistema por um 

conjunto variado de campos.

Foi disponibilizado um novo componente que permite a consulta e impressão da 

declaração de rendimentos de um determinado ano.

Possibilidade de acesso à informação nos vários componentes para utilizadores 

assinalados como “gestor” sem necessidade de mapeamento

Na versão anterior do PEP o utilizador, mesmo que fosse gestor, necessitava de 

possuir um mapeamento para um funcionário do ERP. Com a nova versão os 

utilizadores assinalados como gestores podem aceder à informação de qualquer 

funcionário sem necessidade de possuírem um mapeamento para um funcionário.

No que diz respeito ao calendário de férias, as alterações introduzidas estão 

relacionadas com o modo de marcação/desmarcação de férias.  Esta operação foi 

alterada de forma a ter uma usabilidade muito mais amigável ao utilizador.

Na versão anterior a selecção de entidades era efectuada a partir de combobox que 

continham apenas o código da entidade. Este tipo de selecção revelou-se pouco 

eficaz uma vez que obrigava a que se identificassem as entidades pelo seu código.

Com a nova versão a selecção de entidades é efectuada a partir de uma lista na qual 

é apresentado tanto o código da entidade como a respectiva descrição o que torna o 

processa muito mais amigável.

Inclusão do tratamento multi-moeda nos componentes: dados pessoais, registo e 

consulta de alterações mensais

Na versão anterior o acesso ao componente folha de féria estava disponível para 

qualquer utilizador que possui-se acesso ao componente independentemente do 

respectivo perfil. Na nova versão, apenas utilizadores assinalados como gestores ou 

então responsáveis hierárquicos é que podem ter acesso ao componente.

RECURSOS HUMANOS

REGISTO DE 

CORRESPONDÊNCIA

DECLARAÇÃO DE 

RENDIMENTOS

MELHORAMENTO DO 

PERFIL DE GESTOR

MARCAÇÃO DE FÉRIAS

FILTROS NOS VÁRIOS 

COMPONENTES

MULTI-MOEDA

FOLHA DE FÉRIAS – 

VALIDAÇÃO DE ACESSOS

Foi criado um novo perfil de utilizador designado por gestor comercial, o qual tem 

permissões para visualizar toda a informação disponível nos vários componentes da 

área comercial qualquer que seja o módulo: Vendas, Contas Correntes ou Inventários.

Na versão anterior cada utilizador tinha apenas acesso aos clientes relativos ao 

vendedor para o qual estava mapeado. Com a nova versão para alem da criação da 

figura do gestor comercial, analisada anteriormente, também é possível definir ao 

nível de cada componente se deve estar disponível ou não a informação relativa a 

todos os clientes independentemente do perfil do utilizador.

VENDAS

CRIAÇÃO DA FIGURA DO 

GESTOR COMERCIAL

PARAMETRIZAÇÃO DE 

ACESSO AOS CLIENTES
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As encomendas registadas a partir do catálogo de produtos podem ser gravadas 

directamente no ERP ou então estarem sujeitas a aprovação. No caso de estarem 

sujeitos a aprovação deve ser criada uma regra de aprovação no respectivo 

componente para o módulo “Sales” do tipo “Encomendas”.

Na versão anterior era possível definir apenas o conjunto de clientes aos quais o 

Vendedor/Gestor teria acesso. Agora é possível ainda definir se cada um dos perfis 

possíveis tem acesso à lista de selecção de Documentos.

No componente das comissões de vendedores a alteração mais significativa é a 

possibilidade de filtrar os dados pela Série do documento.

No componente das estatísticas de vendas as alterações introduzidas foram:
,

,Possibilidade de consulta da informação de todos os clientes independentemente 

do perfil do utilizador;
,Introdução de filtros adicionais: Zona, Secção, Séries de documentos;
,Possibilidade de configuração dos filtros disponíveis por perfil de utilizador.

No componente ficha do cliente as alterações introduzidas foram:
,Possibilidade de consulta da informação de todos os clientes independentemente 

do perfil do utilizador;
,Possibilidade de aplicação da plataforma de aprovações às alterações de dados;
,Possibilidade de configuração dos dados apresentados de acordo com o perfil do 

utilizador.

Os gestores comerciais podem consultar informação relativa a outros devedores;

CATÁLOGO DE 
PRODUTOS

LISTAGEM DE 

ENCOMENDAS

Os novos componentes que compõem esta área permitem disponibilizar um catálogo 

de produtos online, com a grande vantagem de estar intrinsecamente ligado à 

informação que se encontra no ERP.

,Disponível para portais autenticados e portais anónimos
! Categorias de Produtos
! Destaques (Mega, Super, Normal)
! Carrinho de Copras
! Pesquisa
! Top de Vendas
! Detalhe de Produtos
! Multilingue

,Registo de Encomendas no ERP (Utilizadores cujo perfil seja Cliente)
,Possível aplicação da plataforma de aprovações
,Consulta de Encomendas
,Gestão do Catálogo efectuada no ERP.
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APROVAÇÃO DE 

ENCOMENDAS

COMISSÕES DE 

VENDEDORES

ESTATÍSTICAS DE VENDAS

FICHA DO CLIENTE

No componente consulta de pendentes as alterações introduzidas foram:
,Possibilidade de consulta da informação de todos os clientes independentemente 

do perfil do utilizador;
,Os gestores comerciais têm aos pendentes de todos os tipos de entidade;
,Possibilidade de agrupar os pendentes por idade;
,Possibilidade de inclusão de entidades associadas;
,Possibilidade de configuração dos dados apresentados de acordo com o perfil do 

utilizador.

No componente documentos de venda as alterações introduzidas foram:
,Possibilidade de consulta da informação de todos os clientes independentemente 

do perfil do utilizador;
,Reajuste da informação apresentada de acordo com a funcionalidade Documentos 

emitidos do ERP para a entidade Cliente.

No componente consulta de stocks a principal alteração foi a disponibilização de 

informação adicional, nomeadamente a quantidade Pendente e a quantidade 

Reservada.

Foram descontinuados os seguintes componentes:
,Gestão de Stocks
,Facturação
,Gestão de Clientes

STOCKS

PENDENTES

DOCUMENTOS DE VENDA

CONSULTA DE STOCKS

COMPONENTES 

DESCONTINUADOS

CONTAS CORRENTES

No componente extracto de conta corrente as alterações introduzidas foram:
, Possibilidade de consulta da informação de todos os clientes independentemente 

do perfil do utilizador;
, Os gestores comerciais têm acesso ao extracto de todos os tipos de entidade;
, Possibilidade de configuração dos dados apresentados de acordo com o perfil do 

utilizador.

EXTRACTO
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Os alertas disponibilizados pelo módulo de SPV estão integrados no novo módulo de 

alertas do ERP. 
INTEGRAÇÃO COM  
NOVO MÓDULO DE 
ALERTAS DO ERP
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SERVIÇOS PÓS-VENDA 

As consultas disponíveis a partir da consulta de Painel de Bordo de Processos e 

Contractos, foram adaptadas e integradas no novo módulo de Indicadores do ERP.
SUBSTITUIÇÃO DAS 
CONSULTAS DE 
PAINÉIS DE BORDO DE 
PROCESSOS E 
CONTRATOS

As categorias de informação relativas aos dados de SPV foram reformuladas, 

estando disponíveis, para a criação de listas, novos campos e relações de dados. 

Também estão disponíveis novas listas do sistema.

MELHORIAS NAS 
CATEGORIAS DE 
DADOS

O campo nº de série, na tabela de produtos, foi aumentado para um tamanhão de 40 

caracteres. Isto permite uma maior flexibilidade na definição dos produtos.
AUMENTO DO 
TAMANHO DO Nº DE 
SÉRIE DOS PRODUTOS

GESTÃO DE CONTRATOS

É permitido definir os diversos horários existentes na organização. Os horários são 

definidos em número de horas diárias, por cada dia da semana.

A cada funcionário será associado um horário. Se o funcionário, ao longo do tempo, 

mudar de horário é guardado o histórico de horários.

Também a “timesheet” semanal foi actualizada para conter a informação do desvio 

(horas reportadas/disponíveis).

Permite controlar, por equipa, departamento e funcionário os desvios entre o total de 

horas reportadas (somatório das horas das tarefas) e o número de horas disponíveis 

(dadas pelo horário).

Os desvios podem ser analisados por dia ou mês.

Permite iniciar uma nova tarefa sem finalizar a tarefa que está em curso. Após iniciar 

o contador de uma tarefa, fica disponível uma opção que permite iniciar uma nova 

tarefa, suspendendo a que estava em curso até que a nova tarefa seja terminada.

Na constituição das equipas é possível indicar o elemento ou elementos responsáveis 

por essa equipa.Os responsáveis de equipa terão privilégio para registar e consultar 

tarefas dos restantes membros da equipa, desde que essa opção esteja activada nos 

parâmetros do módulo (Administrador).

Os restantes elementos da equipa apenas podem registar e consultar as suas 

próprias tarefas.

GESTÃO DE HORÁRIOS

GABINETES

A anterior definição de avenças teve uma evolução significativa nesta versão, dando 

origem à gestão de contratos. Como características principais, podem destacar-se:
,Possibilidade de definir mais do que um contrato para o mesmo cliente;
,Período de facturação flexível (ex. mensal, trimestral,...);
,Possibilidade de anexar documentos ao contrato (ex. minuta do contrato).

A definição do contrato, por si só, não se reflecte em qualquer proveito. Para 

reconhecer o proveito é necessário processar o contrato, ao que designamos por 

facturação.

Mediante as datas de início e fim do contrato e o período de facturação definido, é 

apresentada uma lista dos contratos que devem ser processados. Juntamente com o 

valor do contrato, também são processados os custos registados e classificados para 

facturar.

Está disponível uma opção que permite ver a justificação do valor a facturar 

(Detalhes da factura).

FACTURAÇÃO

TIMESHEET

CONTROLO DE HORAS 

REPORTADAS

TAREFA INTERCALADA

RESPONSÁVEIS POR 

EQUIPAS

Os dados relevantes para consultas e estatísticas sobre dados históricos passam a 

ser guardados. No registo de cada tarefa é guardado o custo unitário do funcionário 

e foi criado um processamento para guardar o valor dos serviços (avença) cobrados 

mensalmente. Até à versão anterior estes dados não eram guardados pelo que, 

qualquer alteração do custo dos funcionários ou valor dos serviços, influenciava o 

resultado das consultas e estatísticas sobre movimentos anteriores.

REGISTO DE DADOS 
HISTÓRICOS
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EXECUTIVE VS PROFESSIONAL

PLATAFORMA E ADMINISTRADOR

Base de Dados

Número de Empresas

Campos do Utilizador

Tabelas do Utilizador

Mapas do Utilizador

Separadores do Utilizador

Formulários do Utilizador

Funções do Utilizador

Menus do Utilizador

Processos do Utilizador

VBA

Alertas

Indicadores

Windows Scheduler

Funcionalidade EXECUTIVE PROFESSIONAL

MSDE 2000+

Ilimitado

MSDE 2000+

Ilimitado

1

2

3

CONTABILIDADE 

Introdução de Documentos multi-moeda

Consolidação de Contas

Múltiplos Orçamentos de Centros de Custo

Funcionalidade EXECUTIVE PROFESSIONAL

1. Não estão disponíveis os seguintes tipos de função: Formulário do Utilizador, Query SQL e Stored Procedure.

2. Estão disponíveis apenas as classes dos módulos de Logística e Tesouraria.

3. Não está disponível a execução de Processos do Utilizador.

ACTIVOS E EQUIPAMENTOS

Modulo de Gestão de Equipamentos

Múltiplos Planos de Depreciação

Funcionalidade EXECUTIVE PROFESSIONAL

1

RECURSOS HUMANOS

Processamento Base

Despesas

Caixa Geral de Aposentações

Balanço Social

Estrutura Organizacional

Formação

SHST

VBA

Funcionalidade EXECUTIVE PROFESSIONAL

2

3

LOGÍSTICA E TESOURARIA

Fluxos Documentais

Intrastat

Requisições Internas e Pedidos de Preços

Reconciliação Bancaria Automatica

Tecnologias de Transacção Electronica

Contactos e Oportunidades

Projectos

POS

Funcionalidade EXECUTIVE PROFESSIONAL

1. Em PRIMAVERA Professional apenas é possível utilizar um plano de depreciação, denominado Oficial.

2. O Processamento em PRIMAVERA PROFESSIONAL não inclui qualquer tipo de referência aos “Fundos de Pensão”. Por isto mesmo, neste produto a tabela 

de Fundos de Pensão não se encontra disponível.

3. A opção “Curriculum do Funcionário” está incluída na funcionalidade “Estrutura Organizacional”.
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