Net Business
Os sistemas NetBusiness foram melhorados e todos os clientes que têm a versão 3.8 da contabilidade receberão
estas alterações sem encargos adicionais.

Janela de Movimentos
A maior alteração prende-se com o redesenhar da janela de lançamentos em que os documentos estão numa
coluna e os lançamentos aparecem quando se seleciona cada um dos documentos
Pode sempre ativar ou desativar esta nova janela em Parâmetros  Janela de lançamentos com diário de
documentos.

Diário de Documentos
Lançamentos

A forma de lançar mantém-se praticamente inalterada, mas agora é possível ver individualizados os lançamentos
de cada um dos documentos.

Avisos nas Contas
Criação de separador para “Avisos” nas contas da contabilidade. Se preencher este separador com uma informação
ela será exibida ao lançar a conta.
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Pesquisa nas contas
No campo da conta pode pesquisar de forma automática ao efetuar lançamentos, nos seguintes campos da conta:
Código da conta; primeira designação; segunda designação; contribuinte.
Para isso no campo da conta depois de digitar o critério de pesquisa carregue a tecla [F8] e o sistema devolverá as
contas que correspondem ao critério de pesquisa.
Por exemplo se digitar 2432 + [F8] o sistema irá devolver todas as contas que começam por 2432.

No caso de pretender procurar por exemplo uma conta que tem num dos descritivos o nome silva basta digitar no
campo da conta %silva + [F8] a aparecerá a lista das contas que têm silva no descritivo.
No caso de procurar o contribuinte 500500500 basta então digitar no campo da conta 500500500 + [F8] e será
apresentada a conta que tem definido o contribuinte 500500500.

Conta bloqueada
A informação de que a conta está bloqueada é apresentada logo que se carrega [enter] no campo da conta em vez
de apenas no final do lançamento, antecipando assim a necessidade de corrigir o lançamento.
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Validação extra do número de contribuinte
Passou a estar disponível a validação no site do “Sistema de Intercâmbio
de Informações sobre o IVA (VIES)” a validação do número de
contribuinte.
Para isso pode ir a Utilitários  Validação do número de identificação
fiscal
Aqui pode digitar o contribuinte e pesquisar se existe informação no site
de validação do IVA para esse contribuinte. ATENÇÃO que esta
informação não dispensa a validação no site da autoridade tributária
pois existe algum desfasamento entre a base de dados disponibilizada no site internacional e o site da Autoridade
Tributária.
Esta consulta está disponível diretamente no campo do contribuinte no plano de contas ao abrir a conta e também
no lançamento no campo do contribuinte bastando para isso digitar nesses campos o contribuinte seguido da tecla
[F8].

Resumo estatístico de lançamentos
Foi criada uma nova listagem com o resumo estatístico dos lançamentos efetuados em cada empresa.

Este resumo está disponível em Listagens  Resumo estatístico de lançamentos.
Podem ser listadas as estatísticas dos últimos 3, 4 ou 5 anos por opção.

Conciliações Bancárias
Foi criada nas conciliações bancárias a possibilidade de listar apenas os
movimentos não conciliados.
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Grelhas de movimentos
Foi implementado um sistema de grelhas que permite facilmente alternar entre diferentes consultas no ecrã.
Essas grelhas foram implementadas no balancete razão, no balancete analítico, no diário de movimentos, nas
conciliações bancarias, no extrato de movimentos, no extrato de centros de custo e no extrato de pendentes.
Por isso em cada uma dessas listagens passou a estar agora disponível a opção Consultar.
É possível navegar para cima e para baixo dentro destas grelhas e ao dar duplo click numa das linhas da grelha de
imediato é possível saltar para o detalhe dessa linha.
Por exemplo se consultarmos o balancete analítico da conta 24 a à conta 24999999

Será apresentada uma grelha como esta representada na gravura em baixo.

Filtro

Pode sempre escolher novos limites se clicar no filtro do canto superior direito destacado em cima a encarnado.
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Se dermos duplo click sobre a linha da conta 2433111 será apresentado o filtro para consulta de extratos da conta
2433111 à conta 243311199999

Pode alterar os limites da consulta. Ao consultar será apresentada a grelha dos movimentos por conta.
Teclas de Navegação

Filtro

Pode usar o filtro para escolher um novo grupo de contas a consultar e as teclas de navegação para escolher
diferentes contas dentro do limite ou procurar uma nova conta com [F8]
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Nos extratos de conta pode dar duplo click sobre um movimento e será aberta a janela dos movimentos pronta
para edição do lançamento em analise.

Esta navegação entre ecrãs de consulta de movimentos ecrã de lançamentos é valida para o extrato de movimentos,
para o extrato de centros de custo, para a consulta de movimentos e para as conciliações bancárias.
Ou seja, em qualquer uma dessas consultas com um duplo click chegamos ao movimento em analise.
Em baixo vemos o exemplo da passagem do diário de movimentos para o lançamento.

Duplo Click
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