
 
 

 

 

Novidades do elabora®Gestão na versão 4 

 
- Possibilidade de criar e editar o ficheiro de Inventário para posterior comunicação à AT, conforme 

instruções a divulgar. 

- Controlo da data de Relógio do computador de forma a avisar da discrepância do mesmo em 
relação à hora legal em Portugal (diferença em dias), se tiver internet.  

- O programa passa a avisar quando existem registos posteriores à data atual do computador ou 
quando os últimos registos de atividade forem muito antigos.  

- A primeira vez que entrar no programa terá de inserir a palavra-chave de acesso ao mesmo. 

- O Administrador deixa de ter acesso à palavra-chave de todos os utilizadores, podendo apenas 
“limpar” a palavra-chave. Isto irá fazer com que o programa lhe volte a pedir a palavra-chave da 
próxima vez que quiser aceder ao mesmo. 

- Na mesma secção é possível definir a Série de Documentos para a Gestão, POS, Documentos 
Manuais (Tipografia) e Recuperação de Documentos (pelo Duplicado) permitindo que o ADM 
passe a ter acesso ao elaboraPOS visto que numa única secção se consegue definir a Série para 
ambos os programas. A Recuperação de Documentos destina-se a inserir os documentos que 
tenham sido perdidos por erro na Base de dados ou para recuperar documentos anteriormente 
emitidos por outros programas certificados. 

- Possibilidade de configurar a posição da Barra de Ferramentas em relação ao écran, na opção 
Ficheiros->Utilizadores->Ambiente de Trabalho 

- Possibilidade de suspender uma Série de documentos para que a mesma não possa ser mais 
usada, a fim de evitar erros. 

- Após a criação de um artigo, não é permitido a alteração da sua descrição, podendo apenas 
eliminá-lo se não tiver sido referenciado em nenhum documento. Se não pretender voltar a usá-lo 
pode classificá-lo como “Inativo” para que não possa ser mais movimentado nem apareça na 
janela de pesquisa. 

- Deixou de ser possível emitir notas de lançamento a débito e a crédito a fornecedores, na opção 
de Recebimentos/Pagamentos. 

- Controle de emissão de Notas de Crédito por forma a não permitir a emissão de Notas de Credito 
de valor superior aos documentos que está a retificar. 

- Não é permitido anular documentos que já tenham sido referenciados em documentos 
retificativos, como as Notas de Crédito e Notas de Débito.  

- Os modelos de impressão de base estão embutidos no programa por isso, na opção 
Manutenção->Registo de Documentos, o utilizador apenas controlará o nº de vias e se imprime 
ou não o cabeçalho da empresa. Se pretender usar modelos de impressão específicos, os 
mesmos terão de ser validados pela Elabora Software conforme instruções a divulgar. 

- Passa a existir uma única pasta de exemplos de modelos de impressão (pasta Modelos) com 
nomes de fácil identificação. Por exemplo: “A5R_Vendas_Assinadas” refere-se ao modelo de 
impressão dos documentos de venda assinados no formato A5 Retrato. 

- O Despacho nº 8632/2014, de 3 de Julho, informa que o formato da data fica ao critério do 
utilizador podendo ser AAAA-MM-DD ou DD-MM-AAAA. Assim sendo, o utilizador por optar pelo 
formato que mais lhe agradar no separador “Propriedades” na ficha da empresa, na opção “Data 
por defeito” 

 
 



 
 

 

 

Novidades do elabora®POS na versão 4 

 
- Criação de uma Barra de Ferramentas com as opções mais usuais para facilitar os utilizadores de 

Touch-Screens. Essa Barra de Ferramentas pode ser configurada nas configurações avançadas, 
podendo indicar que não a quer ou em que posição a pretende. 

- Foram criadas na Ficha da empresa, separador “Propriedades”, opção “POS”, um título e 10 
linhas para que possa configurar a impressão dos seus documentos de forma mais personalizada 
e sem ter de recorrer ao suporte técnico. O título é impresso em letra expandida na primeira linha 
do documento, só depois se segue os dados da empresa, e as linhas são impressas no fim de 
cada documento. Apenas as linhas preenchidas serão impressas de forma a minimizar o gasto de 
papel. 

- Possibilidade de Reimprimir o último documento emitido na janela de vendas. Para isso basta que 
volte a carregar no botão “Imprimir” antes de iniciar um novo documento. 

- Possibilidade de indicar nº de Série do artigo ou o nº de Lote com impressão no documento de 
venda. 

- Na janela de emissão de documentos de vendas, para além das Faturas Simplificadas, passa a 
ser permitido anular Faturas-Recibo e Faturas. 

- Controlo de Notas de Crédito para não permitir emissão de notas de crédito de documentos 
convertidos, anulados ou já totalmente creditados. 

- Possibilidade de emitir Notas de Crédito de Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo e Faturas. 

- Os modelos de impressão de base do programa estão embutidos no programa por isso na opção 
“Configurações Avançadas”, separador “Impressão”, o utilizador apenas controlará o método de 
impressão (por DBF ou FRX), nº de vias e o tipo de impressora. Se pretender usar modelos de 
impressão específicos, os mesmos terão de ser validados pela Elabora Software conforme 
instruções a divulgar. 

 


