
"O homem é um animal que fabrica ferramentas." 
Benjamin Franklin 

 

Este e-mail serve essencialmente para dar conhecimento das melhorias e novas 

funcionalidades, introduzidas no PowerGest Plus nos últimos tempos. 

 

Módulo Descrição 

Terceiros Consultas Comparativas em vendedores 

Terceiros 

Criação do módulo da eficiência comercial. Através de um processamento 
mensal podemos aferir um conjunto vasto de informação relativa à 
actividade comercial, desde o nº de encomendas à margem bruta por 
vendedor. 
Foi criada ainda a possibilidade de realizar o “drill down” da informação 
comercial através de zona, segmento, grupo, família e classe, permitindo 
objectivos para cada uma destas dimensões 

Produção Nova consulta (Ruptura Potencial Previsão) na Orçamentação Anual 

Arquivo Digital Passa a estar disponível em potenciais clientes 

Terceiros Na ficha de cliente e por opção do utilizador (pergunta de questionário), 
existe o campo data de aniversário do cliente 

Produção No ecrã do controlo de produção, existe um “timer” para realizar o refresh 
automático do ecrã, por defeito está 30m, o utilizador pode alterar. 

Produção 
No ecrã do controlo de produção, por activação de uma pergunta de 
questionário, os registos cuja data de referência ou de inicio, sejam 
anteriores à data do dia, esses registos aparecem a vermelho. 

Avisos Aviso sobre os pedidos de compra por autorizar 

Terceiros 
Criação de um novo documento “nota de débito” a clientes, para os casos 
em que é necessário debitar o cliente por engano na factura original, ou 
seja, sempre que se facturou a menos 

Salários A ficha de funcionário passa a dispor de um campo para o registo do e-
mail 

Terceiros 
Possibilidade de incluir linhas de observação no recibo / liquidação de 
adiantamento, sendo que as mesmas serão impressas no respectivo 
documento 

Terceiros 
Possibilidade de se realizar facturas pró-forma a clientes potenciais, sendo 
que no caso de o potencial cliente passar a cliente firme, os documentos 
serão também passados, assim como os registos de cadastro 

Terceiros Criação de uma consulta / listagem das guias de separação pendentes, 
com vários filtros 

Contabilidade Consulta sobre os documentos associados a um diário da contabilidade 
geral 

Stocks Consulta sobre os documentos associados a um diário dos stocks 

Terceiros Criação do campo ATT na ficha de fornecedores, uso exclusivo nas 
encomendas a fornecedor 

Produção 
Consulta de Orçamentos - Tp.Custo. É possível aceder à consulta através 
da Unidade Funcional, da Equipa e da Ferramenta. São mostrados os 
Totais Previstos e Totais Controlados (por Custo e por 



Equipamento/Equipa/Ferramenta) 

Terceiros Por pergunta do questionário, possibilidade de associar um vendedor à 
filial diferente do definido na ficha de cliente 

Geral 
Nas pesquisas passa a estar visível o conteúdo das mesmas. A 
informação está visível no canto inferior esquerdo do ecrã seleccionado. 
Podem também utilizar a tecla de “backspace” 

Stocks A valorização dos movimentos de stock está dependente de pergunta de 
questionário, ou último preço de custo ou PUM 

Terceiros Existe uma carta específica para enviar a clientes e fornecedores para 
circularização de recapitulativos 

Terceiros Ficha de Cliente passou a dispor de 3 novos campos para informação de 
Transferência Bancária: IBAN, SWIFT/BIC e o nome do Banco. 

Contabilidade Processamento do ficheiro XML referente à IES (Informação Empresarial 
Simplificada) com vista a ser importado no sítio da internet da DGCI 

Stocks Nas consultas de armazém, passa a ser possível filtrar por grupo, família, 
classe e contabilização. Permite ainda a utilização dos caracteres _ e % 

Stocks Na pesquisa por artigo (F4), passa a ser possível pesquisar também por 
grupo, família e classe 

Terceiros O documento Custos Suplementares (CSU), passa a dar informação 
sistematizada para o modelo 10 (salários) 

Terceiros Os documentos CSU e PSU, passam a ser detalhados no mapa do IVA e 
seus anexos 

Stocks Inclusão da nomenclatura combinada simples na ficha de artigo, conforme 
pergunta de questionário 

Terceiros 
Existe a possibilidade de bloquear a emissão de documentos de venda, se 
já existirem documentos com data posterior, existe uma pergunta de 
questionário que determina se avisa ou bloqueia a emissão do documento 

Terceiros Criação de dois documentos para o tratamento integral dos casos de 
leasing a fornecedores 

Terceiros Nos títulos de clientes e em caso de débito ao cliente, passa a ser possível 
descriminar contas contabilísticas para as despesas e respectivo IVA 

Contabilidade A criação da IES passa a validade os nºs de contribuinte de todas as 
entidades constantes do ficheiro antes da exportação 

Terceiros 
Nos mestres de clientes e fornecedores passa a ser possível visualizar o 
nº de contribuinte concatenado com o país. Possibilidade configurada em 
pergunta de questionário 

Terceiros Em recibos e liquidações passa a ser possível incluir e contabilizar 
despesas bancárias da transacção 

Terceiros Por pergunta de questionário, ao realizar uma encomenda, o sistema alerta 
da existência de encomendas pendentes, permitindo visualizar as mesmas 

Stocks O descritivo do grupo, família e classe passou de 20 para 40 caracteres 

Terceiros Em títulos de clientes, a contabilização do débito do imposto de selo, 
passou a ser independente, permitindo contabilização diferente 

Salários Quadro de pessoal adaptado à realidade de 2009 
 



Todas estas funcionalidades estão disponíveis para os nossos clientes com o contrato de 

assistência em dia! 

Na eventualidade de qualquer dúvida, não hesite em contactar-nos. 

 

BOM TRABLHO! 

José Amaro 


