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Razões para atualizar o ARTSOFT 
para a versão do ano de 2022
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Processos
A v22 traz novos processos na 
gestão do dia a dia. Agora encontra
novas formas de fazer mais, em 
menos tempo.

Mais liberdade para os utilizadores 
na forma como gerem fl uxos de 
informação. O ARTSOFT dá agora mais 
suporte na gestão de processos 
adaptados às necessidades da 
empresa.
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Progresso
Esta versão consolida o papel do ERP 
como principal ferramenta de apoio à 
produtividade e efi ciência no trabalho.
Os utilizadores contam agora com 
novidades para acelerar tarefas rotineiras.

Mais progresso nesta v22. Vai 
encontrar um software mais 
preparado para contribuir para boas 
práticas, promovendo um melhor 
ambiente de trabalho ao utilizador.
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Sucesso 
O sucesso em primeiro lugar. 
Esta é uma versão que promete reduzir 
segundos na realização de tarefas dentro 
do software e com isso focar as equipas 
em mais estratégias e ações de valor 
acrescentado. 

Queremos que a sua empresa evolua, 
cresça e aproveite o poder do ARTSOFT
para se tornar um verdadeiro
 caso de sucesso.

“Porque todos os segundos contam numa empresa, 
esta é uma versão pensada para acelerar diversos 
processos do dia a dia dos utilizadores ARTSOFT.“

Filipe Grangeiro CEO da ARTSOFT

artsoft.pt/v22



Mais segundos para 
o que importa

artsoft.pt/v22
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Inspirada num mundo empresarial cada vez 
mais competitivo, onde uma boa gestão do 
tempo é crítica no dia a dia das empresas, 
a versão 22 do ERP promete tornar-se uma 
ferramenta indispensável na aceleração e 
otimização de processos e tarefas.
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OVERVIEW
ARTSOFT v22, mais tempo para o que importa

A versão 22 do ARTSOFT 
é uma resposta sólida às 
necessidades atuais das 
empresas portuguesas.

São mais de 40 novidades que 
pretendem capacitar a sua força de 
trabalho para responder aos desafi os 
atuais e preparar a sua empresa para 
uma realidade mais ágil, autónoma e 
fl exível.

ARTSOFT v22, a 
versão onde todos
os segundos 
contam.

Highlights da versão

• Comunicação de séries de documentos comerciais 
à Autoridade Tributária para efeitos do ATCUD

• Certifi cação de recibos de acordo com os requisitos 
legais do decreto-lei n.º28/2019.

• Criação rápida de notas de crédito no POS/Gestão 
Comercial, a partir do QR Code das Faturas.

• Relatórios e Listagens do ARTSOFT agora também 
disponíveis na aplicação móvel Sales.

• Registo de despesas por leitura do QR Code 
de faturas, nas aplicações Sales e Task Manager.

• Novo ecrã do Plano de Contas, agora mais dinâmico
 e adaptado ao utilizador.

• Comunicação de Vínculos e Cessações de Contratos 
do Colaborador à Segurança Social.

• Novo ecrã para produzir a Declaração de 
Remunerações para a Segurança Social.

• Utilização de Listas de Matrículas na comunicação 
de guias à Autoridade Tributária.

• Apuramento do IVA efetuado de forma automática, 
após submissão da Declaração Periódica do IVA.

• Novos fi ltros para visualização rápida de documentos 
comerciais associados a circuitos de follow-up.
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Usufrua de uma versão pensada
para melhorar processos

Atualizar para a v22 é essencial 
para melhorar processos e rotinas 
diárias.

Promova junto da sua equipa um 
ambiente inovador, apresente-lhe a 
nova versão do ARTSOFT.

Melhores processos diários
Melhor performance nos processos empresariais. 
O ARTSOFT 22 está desenvolvido com base nas 
boas práticas de gestão, permitindo mais efi cácia 
e efi ciência no dia a dia.

Suporte a obrigações fi scais e novos 
serviços da Segurança Social
Através dos novos mecanismos de automação 
e ligação implementados, o software está 
preparado para dar resposta a obrigações legais 
como o ATCUD (2023), como também permite 
agora mais ligação direta a serviços da 
Segurança Social.

Agilidade na gestão de fl uxos
de trabalho
Encontre ecrãs à medida das necessidades 
nos diversos módulos do ERP. 
Agora é mais fácil parametrizar ecrãs, 
aumentando a agilidade e a produtividade 
dos colaboradores.

Melhor gestão de tempo
Tenha uma gestão efi ciente da informação 
inserida no ERP. Organize circuitos, 
terceiros e documentos, tendo por base o 
tipo de utilização que faz do software, 
adaptando-o cada vez mais ao seu trabalho.

Saiba tudo sobre a versão em artsoft.pt/v22
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OTIMIZAÇÕES À SUA ESPERA
mais acessos com menos cliques

Conte com 22 otimizações 
preparadas para dar ao ERP 
mais usabilidade e fl exibilidade.

Conheça o que esta nova versão traz 
de novo e prepare já a sua equipa para 
as novidades do ARTSOFT.

Onde acrescentamos valor

• GESTÃO COMERCIAL (10)

• CONTABILIDADE (1)

• E-FATURA (2)

• ASSIDUIDADES (1)

• PORTAL DO COLABORADOR (4)

• ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS (2)

• WORKFLOWS (1)

• GERAL (1)
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Conheça em detalhe as otimizações que preparámos 
para o seu software de gestão.

Mais produtividade
O foco na produtividade dos nossos 
utilizadores é um dos principais “mottos” 
em todas as atualizações do ERP. Nesta 
versão preparámos várias integrações e 
otimizações com esse propósito.

Mais usabilidade
Reforçamos a aposta na facilidade e 
satisfação do utilizador no decorrer da  
utilização do software. Prova disso são 
as várias otimizações no interface de 
vários módulos do ARTSOFT 22.

Mais automatismos
Procurámos otimizar um conjunto de 
funcionalidades com o objetivo de dar 
mais possibilidades aos utilizadores. 
Novos campos em módulos e janelas do 
software encontram-se agora disponíveis.

Apuramento do IVA efetuado de forma 
automática após envio da DPIVA à AT

Permite que o utilizador contabilize o 
apuramento do IVA de forma automática logo 
após submeter a Declaração Periódica do IVA

Módulo
Contabilidade

O que traz de novo?
O fl uxo de envio da Declaração Periódica de IVA (DPIVA) para a Autoridade 
Tributária (AT) foi melhorado.
A partir da v22, uma vez pressionado o botão ‘Enviar Autoridade Tributária’, 
para entregar por webservice, irá acontecer uma das seguintes situações:
• Se cancelar, volta para a janela principal em vez da janela ‘Declaração IVA’; 
• Se validar, mantém-se na mesma janela;
• Se submeter e não tiver erros, o ARTSOFT passa a mostrar de imediato o 
ecrã de confi rmação do apuramento do IVA;
• Se submeter e tiver erros, mantém-se na mesma janela, permitindo tentar 
novamente sem perder o que já foi feito.

• Empresas com contabilidade interna;
• Gabinetes de contabilidade;
• Administrativos e fi nanceiros.

7

Importante para

OTIMIZAÇÕES
o que há de novo?



Possibilidade de utilizar listas 
com várias matrículas de veículos 

utilizadas frequentemente

O utilizador apenas terá de selecionar
qual a matrícula a utilizar, sem 

necessidade de inserção manual.

Módulo
Gestão Comercial

Sempre que o utilizador entrar numa janela da Gestão Comercial com o 
campo matrícula para ser preenchido (ex: na criação de um documento 
de transporte) vai encontrar logo a lista disponível de viaturas, bastando 
somente selecionar a que deseja.  

Para isso é necessário ter uma das seguintes tabelas confi guradas: ou uma 
lista de veículos associada a um departamento da empresa (lista criada na 
solução de Agendas e Recursos) ou criar uma lista de veículos que fi que 
associada a determinada série de documento.

Importante para
• Administrativos, equipas de vendas e diretores comerciais;
• Todos os utilizadores envolvidos em tarefas de registo de informação 
comercial e/ou de utilização de viaturas da empresa.

Visualização rápida de 
documentos associados a circuitos 

Mais facilidade na análise de documentos, 
através da utilização de fi ltros.

Módulo
Gestão Comercial

Mais produtividade na medida em que o utilizador acede à informação 
sobre o ponto de situação de documentos comerciais de forma rápida.

Para isso foram adicionados novos fi ltros relativos à Zona; Circuito e 
Estado do follow-up. 
Exemplos: O utilizador pode agora rapidamente visualizar todas as 
encomendas que estão no circuito de Aprovação do Orçamento e que 
estão no estado de Aprovação Comercial. Também agora passa a ser 
possível analisar, por estado, os documentos enviados por EDI.
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Importante para
• Todos os utilizadores envolvidos em tarefas administrativas e emissão
 de documentos comerciais;
• Assistentes comerciais e equipas de vendas;
• Utilizadores do módulo E.D.I Faturação Eletrónica.

OTIMIZAÇÕES
em destaque

O que traz de novo?

O que traz de novo?



Novas grelhas confi guráveis
nas quantidades

Mais facilidade de análise nas 
quantidades encomendadas 

Módulo
Gestão Comercial

No  grupo ‘Existências’ do separador ‘Geral’ do registo de Artigo, tudo 
o que são extratos de lançamentos, como as encomendas cativas, as 
quantidades pedidas a fornecedores e as quantidades encomendadas 
de clientes passaram a ter a possibilidade de confi gurar o ecrã à medida 
do que se pretende visualizar. 

Desta forma, o utilizador pode acrescentar mais campos com 
informação que pretenda consultar.

Importante para
•  Administrativos e equipas comerciais;
•  Todos os utilizadores envolvidos em tarefas relacionadas com 
emissão de documentos comerciais.

Nova opção para personalizar e 
visualizar os Meus Documentos

Permite que o utilizador adapte à sua
medida o acesso aos documentos

comerciais na opção “meus documentos”

Módulo
Gestão Comercial

Esta nova personalização permite defi nir grupos de documentos para 
apresentação aos utilizadores, pela ordem que for mais conveniente.  
Se forem criados grupos de documentos e estes grupos tiverem séries 
associadas, a opção ‘Os Meus Documentos’ apresentará a lista de 
grupos e, dentro destes, as séries associadas.

Importante para
• Administrativos e utilizadores com funções comerciais.
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OTIMIZAÇÕES 
em destaque

O que traz de novo?O que traz de novo?

O que traz de novo?



Tabelas dinâmicas 
adaptadas ao utilizador

Mais personalização do ARTSOFT à 
medida de cada utilizador e necessidade

Módulo
Geral

A v22 permite ao utilizador personalizar a forma como pode visualizar 
determinadas tabelas base que o ARTSOFT disponibiliza. 
Novas tabelas disponíveis: 
• Distritos e concelhos partir da tabela de códigos postais 
• Tabela de salário mínimo 
• Tabela de condições de entrega Intrastat
• Tabela de códigos de atividade económica 
• Tabela de bancos e agências

Importante para
• Todos os utilizadores do ARTSOFT, desde os responsáveis por 
tarefas comerciais até aos contabilistas e responsáveis de RH.

Notifi cações automáticas sempre
que há inserções de documentos

Mais apoio para o departamento 
de Recursos Humanos

Portal Web
Portal do Colaborador

Com a v22, sempre que um colaborador anexar um documento na sua 
fi cha de Colaborador a partir do Portal, é enviada uma notifi cação para o 
ARTSOFT (DESKTOP) para o gestor responsável por essa supervisão. 

Esta opção deve ser ativada nas defi nições da fi cha do colaborador, no 
Portal do ARTSOFT Online. 

Importante para
• Gestores de Recursos Humanos;
• Líderes de departamento com cargos de supervisão no acesso ao 
Portal do Colaborador.

10

OTIMIZAÇÕES 
em destaque

O que traz de novo?O que traz de novo?

O que traz de novo?



Painel de Controlo e Gráfi co de Gantt 
com mais informação 

Mais informação detalhada sobre
 o trabalho suplementar

Portal Web
Portal do Colaborador

No painel de controlo do Portal do Colaborador, foi adicionada uma nova 
entrada que mostra os registos de trabalho suplementar pendentes, 
complementando desta forma o que já existia para os assuntos 
pendentes de aprovação de férias, irregularidades, 
indisponibilidades e presenças. 

No menu do trabalho suplementar foi também adicionada a opção para 
mostrar os registos de férias e de indisponibilidades no gráfi co de Gantt.

Importante para
• Utilizadores do Portal do Colaborador, independentemente das suas 
permissões e funções;
• Gestores de Recursos Humanos;
• Líderes de departamento com cargos de supervisão no acesso ao 
Portal do Colaborador.

Alteração do estado dos registos 
de tempo nas timesheets

Informação mais clara para o Colaborador 
sobre os seus registos de tempo

Portal Web
Portal do Colaborador

A partir desta versão, foi adicionada uma legenda que refl ete o estado da 
aprovação nas timesheets do Portal do Colaborador e, tanto no gráfi co de 
Gantt como na lista, a cor mostrada passa a ser a do estado. 

O colaborador passa assim a ter noção das ações que tem de efetuar e do 
estado em que se encontra o registo de tempo.

Importante para
• Utilizadores do Portal do Colaborador, independentemente das suas 
permissões e funções;
• Gestores de Recursos Humanos;
• Líderes de departamento com cargos de supervisão no acesso ao Portal 
do Colaborador.
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OTIMIZAÇÕES 
em destaque

O que traz de novo?O que traz de novo?

O que traz de novo?



Ainda...
Otimizações complementares

Notifi cações automáticas em pedidos, aprovações ou rejeição de alterações ao tempo de trabalho

Ordenação por nome no portal do colaborador

Criação automática de fornecedores ao importar documentos pelo e-fatura

Associação de NIFs nas regras de lançamento na contabilidade

Melhoria de performance na consulta de documentos com workfl ow

Nova forma de visualizar e fi ltrar clientes, fornecedores e outros terceiros

Assiduidades

Portal do Colaborador

e-Fatura

e-Fatura

Gestão Comercial

Gestão Comercial
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Novo ecrã de confi guração de séries de documentos de faturação

Pesquisa de terceiros por tipo de mercado

Gestão Comercial

Gestão Comercial

Acesso rápido a criar documentos na fi cha de Terceiros

Vendedores inativos deixam de fi car visíveis ao criar documentos

Gestão Comercial

Gestão Comercial

Possibilidade de criar tabela hierárquica com marcas e modelos

Possibilidade de visualizar mais campos no ecrã de detalhe do workfl ow

Assistências Técnicas

Workfl ows

Pesquisa rápida por designação ou texto de artigos a lançar numa ordem de serviço Assistências Técnicas



NOVAS FUNCIONALIDADES
mais poder à sua espera

São 23 as novas funcionalidades 
que a versão 22 traz ao ERP.
Conte com mais gestão para o seu 
dia a dia.

Confi ra aqui as razões para atualizar 
o seu ARTSOFT para a v22.
Conheça que novidades estão 
agora ao alcance das empresas.

Onde acrescentamos valor

• GESTÃO COMERCIAL (3)

• SALES (2)

• POS (1)

• FATURAÇÃO ELETRÓNICA - EDI (1)

• ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL 
(DOSSIERS) (1)

• CONTABILIDADE (5)

• ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS (1)

• TASK MANAGER (1)

• ASSIDUIDADES (1)

• BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT (EVENTOS) (1)

• GESTÃO DE PRODUÇÃO (MRP) (2)

• RECURSOS HUMANOS (3)

• GERAL (1)
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Mais Comunicação
Conheça novas dinâmicas na forma como 
pode interagir com os vários módulos do ERP, 
em destaque conheça os workfl ows que 
pode agora criar de acordo com as regras de 
negócio da sua empresa.

Mais integração
Porque a agilidade é ponto assente no dia a 
dia das empresas, preparámos uma versão 
onde a fl uidez da informação entre as nossas 
aplicações e o ERP está mais reforçada.

Mais simplicidade
Na 22 encontra também um conjunto de 
novidades que visam apoiar o utilizador nas 
suas operações diárias, a utilização do Drag 
and Drop ou do QR Code trazem agora mais 
simplicidade na utilização de documentos. 

Comunicação de séries de documentos
 e ATCUD à Autoridade Tributária

Simplifi cação na comunicação de
faturas e outras despesas dedutíveis

em sede de IRS.
Novidade disponível a partir de julho 2022

Módulo
Gestão Comercial

Com esta novidade, o software dá suporte à obrigação legal relacionada 
com o ATCUD, a entrar em vigor já no início de 2023.
Desta forma, o software vai comunicar via webservice com a AT, onde o 
utilizador poderá registar as séries de documentos fi scalmente 
relevantes para o fi sco. Após a comunicação, o ARTSOFT regista na respetiva 
série o ATCUD que a AT retorna.

Com esta ligação direta, há uma maior simplifi cação na comunicação 
com a Autoridade Tributária. 

• Administrativos e responsáveis pela gestão de documentos comerciais.

Preparámos um conjunto de novas funcionalidades que 
procuram responder às necessidades mais prementes 
dos nossos utilizadores. Conheça-as em detalhe.
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O que traz de novo?

Importante para

FUNCIONALIDADES
o que há de novo?



Certifi cação de recibos

Emissão de recibos de acordo com os 
requisitos legais do Decreto Lei n.º 28/2019

Módulo e Aplicação Móvel 
Gestão Comercial

Sales

De acordo com o Decreto Lei n.º28/2019 os recibos são considerados 
documentos fi scalmente relevantes, o que obriga a que estes cumpram 
as mesmas regras que faturas, notas de crédito, notas de débito, etc.

Assim, o ARTSOFT disponibilizou nos recibos de conta corrente o mesmo 
mecanismo de assinatura que os restantes documentos fi scalmente 
relevantes, passando também os respetivos formulários de impressão a 
terem de ser certifi cados.

Importante para
• Administrativos e responsáveis pela gestão de documentos comerciais.

Parametrização da numeração na 
criação de Terceiros 

O utilizador vai poder atribuir diferentes intervalos 
de numeração para cada tipologia de terceiros

Módulo 
Gestão Comercial

A partir da v22, o ARTSOFT ganha mais velocidade na criação de registos de 
terceiros (leads, clientes, fornecedores, recursos humanos, vendedores, etc) 
em bases de dados de grandes dimensões.

Agora o utilizador encontra quatro novos parâmetros que determinam a 
numeração a usar ao criar um novo contacto, sendo eles: numeração clientes 
(início), numeração clientes (fi nal), numeração fornecedores (início), numeração 
fornecedores (fi nal). Com estas novidades, a base de dados torna-se mais 
simplifi cada e fácil de trabalhar.

Importante para
• Todos os utilizadores envolvidos em tarefas administtrativas 
e gestão de terceiros.
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O que traz de novo?

O que traz de novo?

FUNCIONALIDADES
em destaque



Criação de notas de crédito no POS 
com o apoio do QR Code das Faturas

Com esta ligação os utilizadores podem 
rapidamente gerar e associar uma 

nota de crédito a uma fatura

Solução
Gestão Comercial e POS 

Tirando partido da obrigatoriedade do QR Code nos documentos 
comerciais e a pensar na produtividade do setor do retalho, a v22 traz 
agora a possibilidade de, no POS da solução Gestão Comercial, o utilizador  
rapidamente relacionar notas de crédito a faturas, através da leitura do 
respetivo código QR deste último documento comercial.

Importante para
• Utilizadores em frente de loja que emitam documentos comerciais.

Relatórios e Listagens do ARTSOFT
agora também disponíveis na Sales

Permite que o utilizador da aplicação móvel Sales
extraia pela app os relatórios que o ERP cria,

 onde e quando quiser.

Aplicação Móvel
Sales

Agora, a equipa de vendas e respetiva direção passam a ter a possibilidade de 
consultar e de imprimir informação crucial do seu negócio diretamente pela app 
ARTSOFT Sales. 
Desta forma, os utilizadores desta aplicação passam a ter acesso aos  relatórios 
e listagens que só antes conseguiam visualizar no ERP. 
Podem ser consultados relatórios relativos a: artigos, documentos, terceiros,  
contabilidade, contabilidade complementar e lançamentos contabilísticos. 

Importante para
• Todos os utilizadores da aplicação móvel Sales, em especial os responsáveis de 
equipas e vendas, que podem agora monitorizar mais facilmente os resultados.
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O que traz de novo?

O que traz de novo?

FUNCIONALIDADES
em destaque



  
Registo de despesas por leitura 

do QR Code presente nas faturas

Inserção de despesas a partir da app Sales 
ou Task Manager com o apoio de QR Code

Aplicações Móveis
Sales

Task Manager

A inserção de despesas em serviço passa a poder ser feita de forma 
automática, através da leitura do QR Code presente na fatura ou 
documento equivalente.

Usando o botão QR Code,  no ecrã das despesas, quer na app Sales quer 
na Task Manager, é possível ler o QR Code do documento para se obter o 
valor total e a data da respetiva fatura. De seguida os dados podem ser 
sincronizados para o ARTSOFT.

Importante para
• Comerciais que trabalhem no exterior e utilizem a aplicação móvel Sales;
• Técnicos de serviço/reparação de equipamentos que trabalhem no exterior e 
utiilizem a aplicação móvel Task Manager.

Permite que os utilizadores façam o planeamento de tarefas associadas a 
determinado orçamento, precisamente no momento em que o estão a criar.

Desta forma, ao gerar uma ordem de serviço a partir do orçamento, todos 
os dados registados transitam, melhorando o planeamento da empresa e a 
capacidade de resposta aos seus clientes.

Importante para
• Utilizadores com funções pós venda e prestadores de assistências técnicas.
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Planeamento de tarefas

 na fase de orçamentação

O utilizador pode agora planear tarefas,
no momento em que está a criar o orçamento

Módulo
Assistências Técnicas

O que traz de novo?

O que traz de novo?

FUNCIONALIDADES
em destaque



  
Novo ecrã do plano de Contas 

que se adapta às necessidades
 do utilizador

Mais informação disponível  
através de um único ecrã que rapidamente 

permite a criação de balancetes, mapas e 
acesso a contas da Contabilidade

Módulo
Contabilidade

Por forma a proporcionar uma melhor experiência de utilização no tratamento 
e análise contabilística, encontra agora um novo ecrã do Plano de Contas, mais 
dinâmico e mais personalizável. 
Este novo ecrã dá ao utilizador a liberdade de transformar um Plano de Contas 
em diferentes tipos de análise, como por exemplo: 
• Num balancete geral ou sem contas de terceiro;
• Num balancete analítico ou num balancete por taxonomias;
• Num mapa de exploração de gastos e ganhos;
• Numa análise de tesouraria, etc.

Importante para
• Gabinetes de Contabilidade e Administrativos Financeiros;
• Utilizadores com funções de Contabilista e Revisor de Contas.

O importador do SAF-T está agora ainda mais preparado para a realidade dos
Gabinetes de Contabilidade, sendo possível importar e integrar na contabilidade 
os documentos de IVA OSS, presentes no SAF-T dos clientes, para a base de 
dados do gabinete.

Importante para
• Gabinetes de Contabilidade que utilizem a solução ARTSOFT; 
• Gabinetes de Contabilidade preparados para a realidade dos 
seus clientes, independentemente do software que utilizam.
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Importador do SAF-T preparado 

para o tratamento do IVA OSS 

Documentos importados e 
contabilizados de forma automática

Módulo
Contabilidade

O que traz de novo?

O que traz de novo?

FUNCIONALIDADES
em destaque



  
Comunicação do Vínculo do

Contrato do Colaborador

Mais produtividade e rapidez 
na inscrição do colaborador na 

Segurança Social

Módulo
Recursos Humanos

A v22 está preparada para o novo serviço de Comunicação de Vínculo à 
Segurança Social que entra em produção a partir de 1 de abril de 2022.
Agora o utilizador pode comunicar todos os dados necessários para registar 
um novo colaborador na Segurança Social, sem sair do ARTSOFT. 
No momento do registo do colaborador, caso exista alguma informação mal 
preenchida, ou falta dela, o ARTSOFT alerta o utilizador, indicando os próximos 
passos. Caso a informação esteja correta, o ARTSOFT apresenta uma 
mensagem de sucesso. 

Importante para
• Técnicos de Recursos Humanos;
• Utilizadores da solução de Recursos Humanos com funções de 
gestão de colaboradores.

A Segurança Social disponibilizou uma nova funcionalidade que permite às 
empresas registar a cessação do vínculo da entidade empregadora com o 
trabalhador. A pensar nisso, o ARTSOFT permite que, diretamente no software, 
a empresa proceda à comunicação com a Segurança Social da cessação de 
contrato de trabalho com o trabalhador, existindo ainda, a possibilidade de 
indicar a comunicação de desemprego. 

Importante para
• Técnicos de Recursos Humanos;
• Utilizadores da solução de Recursos Humanos com funções de 
gestão de colaboradores.

19

  
Comunicação da Cessação do 

Contrato do Colaborador

Mais simplicidade na cessação
do contrato do colaborador 

na Segurança Social

Módulo
Recursos Humanos

O que traz de novo?

O que traz de novo?

FUNCIONALIDADES
em destaque



  
Novo ecrã para produzir a Declaração 

de Remunerações para a 
Segurança Social

 Mais rapidez nos processos administrativos 
relativos à Declaração de Remunerações, bem 

como maior segurança nos 
dados e na fi abilidade da informação

Módulo
Recursos Humanos

Na nova grelha estão agora apresentados os dados referentes aos valores 
a incluir no fi cheiro para a Segurança Social, separados pela natureza da 
remuneração, defi nido para cada colaborador.
Neste novo ecrã o utilizador pode efetuar diversas alterações, que fi cam 
visíveis para maior auxílio, e de seguida o utilizador pode proceder à validação 
da declaração com o apoio do software.
Feito isto, a opção “Enviar DRI” fi ca disponível e o utilizador pode, sem sair do 
ARTSOFT, proceder ao envio da mesma.

Importante para
• Técnicos de Recursos Humanos;
• Utilizadores responsáveis por processos administrativos relacionados
 com colaboradores.

A partir da v22, a solução de Assiduidades permite marcar períodos de férias
para vários colaboradores em simultâneo. Após a marcação, o software retorna 
um relatório com a indicação de sobreposições de férias já efetuadas e as 
marcações de férias que foram bem sucedidas. 
Após a marcação das férias, as mesmas entram num circuito de aprovação de 
férias, existindo ainda a possibilidade de alterar o circuito de aprovação de férias 
base com a funcionalidade dos Workfl ows. 

Importante para
• Técnicos de Recursos Humanos;
• Utilizadores operadores que marcam as férias pelos colaboradores.
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Marcação de férias a vários 

colaboradores em simultâneo 

Maior facilidade na criação de férias de 
vários colaboradores em simultâneo

Módulo
Assiduidades

O que traz de novo?

O que traz de novo?

FUNCIONALIDADES
em destaque



Ainda...
Funcionalidades complementares

Nova listagem de registo de ponto por departamento

Novo alerta para data de início de escalas igual a data de início do horário

Lançamentos contabilísticos preparados para o tratamento do IVA OSS 

Nova tabela de diários com mais funcionalidades e uma nova experiência de utilização 

Novo ecrã para o tratamento dos Centros de Custos 

Ligação a aplicações externas através do novo serviço para inserção de dossiers

Assiduidades

Assiduidades

Contabilidade

Contabilidade

Contabilidade

Dossier (Organização Documental)

21

Novos acessos de utilizador para a utilização das opções de EDI

Campos obrigatórios nas fi chas adicionais dos eventos 

Faturação Eletrónica (EDI)

BPM (eventos)

Possibilidade de enviar Relatório de erros para a ARTSOFT 

Nova opção de Impressão no Simulador de Produção

Geral

Produção/MRP



   Novidade O que traz de novo?    Ver mais

GESTÃO 
COMERCIAL

Comunicação de séries de documentos e ATCUD à Autoridade Tributária (disponível a partir de julho)
Certificação de recibos
Parametrização da numeração na criação de Terceiros

Possibilidade de pré-configurar lista com várias matrículas de veículos utilizadas frequentemente
Visualização rápida de documentos associados a circuitos
Novas grelhas configuráveis nas quantidades
Nova opção para personalizar e visualizar os Meus Documentos

Melhoria de performance na consulta de documentos com workflow
Nova forma de visualizar e filtrar clientes, fornecedores e outros terceiros
Novo ecrã de configuração de séries de documentos de faturação
Pesquisa de terceiros por tipo de mercado
Acesso rápido a criar documentos na ficha de Terceiros
Vendedores inativos deixam de aparecer ao criar documentos

Novos acessos de utilizador para a utilização das opções de EDI 

Certificação de recibos
Registo de despesas por leitura do QR Code presente nas faturas
Relatórios e Listagens do ARTSOFT agora também disponíveis na Sales 

Criação de notas de crédito no POS da Gestão Comercial com o apoio do QR Code das Faturas

Importador do SAF-T preparado para o tratamento do IVA OSS 
Novo plano de Contas que se adapta às necessidades do utilizador 
Lançamentos contabilísticos preparados para o tratamento do IVA OSS 
Nova tabela de Diários com mais funcionalidades e uma nova experiência de utilização 
Novo ecrã para o tratamento dos Centros de Custos

Apuramento do IVA efetuado de forma automática após envio da DPIVA à AT

Criação automática de fornecedores ao importar documentos pelo e-fatura
Associação de NIFs nas regras de lançamento na contabilidade

FATURAÇÃO ELETRÓNICA 
(EDI)

SALES (APP)

   Funcionalidades

   Otimizações

   Funcionalidade

   Funcionalidades

   Otimização

   Otimizações

(p.14)

(p.15)

QUADRO-RESUMO 22
Utilize este quadro para consultar uma versão simplificada das novidades da v22. Saiba que funcionalidades e 
otimizações se encontram agora disponíveis por solução e módulo ARTSOFT.

Novidade em destaque

(p.09)

(p.09)

(p.12)

(p.17)

(p.16)

(p.18)

(p.18)

(p.21)
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(p.21)

(p.08)

(p.15)

CONTABILIDADE
   Funcionalidades

E-FATURA

(p.08)

(p.12)

(p.16)

(p.21)

(p.21)

(p.12)

(p.12)

(p.07)

(p.12)

(p.12)

(p.12)

(p.12)

POS (DESKTOP)    Funcionalidade

(p.15)



   Novidade O que traz de novo?    Ver mais

RECURSOS
HUMANOS

Novo ecrã para produzir a Declaração de Remunerações para a Segurança Social
Comunicação da Cessação do Contrato do Colaborador
Comunicação do Vínculo do Contrato do Colaborador

Marcação de férias a vários colaboradores em simultâneo
Nova listagem de registo de ponto por departamento
Novo alerta para data de início de escalas igual a data de inicio do horário

Notificações automáticas em pedidos, aprovações ou rejeição de alterações ao tempo de trabalho 

Ordenação por nome no portal do colaborador
Alteração do estado dos registos de tempo nas timesheets 
Painel de Controlo e Gráfico de Gantt com mais informação  
Notificações automáticas sempre que há inserções de documentos 

Planeamento de tarefas na fase de orçamentação

Pesquisa rápida por designação ou texto de artigos a lançar numa ordem de serviço 
Possibilidade de criar tabela hierárquica com marcas e modelos 

Registo de despesas por leitura do QR Code presente nas faturas

Possibilidade de visualizar mais campos no ecrã de detalhe do workflow

Campos obrigatórios nas fichas adicionais dos eventos

Nova opção de Impressão no Simulador de Produção

Ligação a aplicações externas através do novo serviço para inserção de dossiers

Tabelas dinâmicas adaptadas ao utilizador

Possibilidade de enviar Relatório de erros para a ARTSOFT 

ASSIDUIDADES

   Funcionalidade

ASSISTÊNCIAS 
TÉCNICAS

GERAL
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Funcionalidade

Otimizações

   Funcionalidade

   Funcionalidades

Funcionalidades

   Otimização

Para mais informação consulte www.artsoft.pt/v22
T. 217 107 220  /  artsoft@artsoft.pt

(p.19)

(p.20)

(p.19)

(p.20)

(p.12)

(p.12)

(p.11)

(p.21)

(p.21)

(p.21)

(p.10)

(p.21)

(p.17)

(p.21)

(p.21)

PORTAL DO
COLABORADOR    Otimizações

(p.11)

(p.10)

(p.12)
(p.12)

TASK MANAGER Funcionalidade (p.17)

WORKFLOWS

BPM

PRODUÇÃO (MRP)

DOSSIERS

Otimização (p.12)

   Funcionalidade

   Funcionalidade

Otimização


