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Este Manual tem com objetivo dar a conhecer todas as funcionalidades das opções de cópia entre dossiers 
internos. 
 
Os dossiers internos podem ser copiados entre eles, para documentos de faturação e para documentos de 
compras. Assim o ecrã de cópia de dossiers pode ser acedido nos documentos de faturação e nas compras 
através do botão existente para o efeito. 
É de notar que, nos dossiers internos, as opções de faturar (no caso de dossiers dirigidos a clientes) e 
comprar os dossiers (no caso dos dossiers dirigidos a fornecedores) respeitam as opções de cópia que aqui 
vão ser descritas. 
 
 
Passo 1 – Para aceder à popup de seleção de documentos para cópia de dossiers internos, deverá utilizar o 
botão abaixo assinalado. 
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Passo 2 – Na popup terá acesso à seguinte informação: 

1) Documentos disponíveis para cópia  
 
Separador “Qual o dossier a copiar” 
 

 
 

2) Filtro para observar apenas os dossiers no estado aberto; 
Filtro para visualizar apenas os dossier com data de um determinado ano 
Filtro para excluir dossier anulados 

 
3) Listagem de documentos disponíveis para cópia após os filtros selecionados no cabeçalho. Se 

salientar que através da procura é possível pesquisar por qualquer coluna da grelha, no entanto a 
pesquisar requer sempre 3 ou mais caracteres. 

 
4) Utilizado para multiplicar as quantidades existentes no documento. Por defeito é colocado o valor 

1 para utilização das quantidades reais. 
 
5) Pesquisa por número do documento a copiar. 
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Separador “Opções sobre a cópia” 
 
 

 
 

 Ao passar inclui o nome e número do documento de origem 
Para possuir a informação da origem dos dados é possível ativar esta opção, obtendo assim uma linha com a 
respetiva identificação no novo dossier. 
 
 Só passa linhas com quantidades maiores que zero 
Caso o utilizador deseja evitar o transporte de determinadas linhas 
 
 Não passa a referência dos artigos 
só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks, permite evitar que o campo da Refª seja 
preenchido no dossier. A não passagem da referência na cópia evita a movimentação de stocks. 
 
 Verifica se existe stock em armazém antes de passar a linha 
permite controlar o stock dos componentes, ou seja, adverte o utilizador sobre a falta de stock. Esta opção é 
importante quando o controlo de stocks não se encontra ativo nos Parâmetros Gerais - Stocks. Quando por 
exemplo se fatura um dossier que cativou stock, esta questão não se coloca uma vez que se o stock se 
encontra cativo pelo dossier em questão, ou seja o stock existe. 
Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks. 
 
 Fecha o dossier após sem copiado 
serve para automatizar o fecho do dossier interno após o processo da cópia. 
Por exemplo, ao copiar vários dossiers internos para um documento de faturação ou dossier, com esta opção 
de cópia ativa, ao gravar o documento destino, ou seja, o documento de faturação, surge ao utilizador uma 
janela, com o Número e Nome do(s) dossier(s). 
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 Actualiza preços e descontos 
Para manter o os preços de venda e os descontos atualizados, é possível utilizar a opção Atualiza preços e 
descontos, atualizando desta forma os valores com a informação disponível na ficha dos artigos, e nos 
dossiers de preços. 
 
Vejamos o seguinte exemplo: 
Ao emitir um dossier de encomenda de cliente a partir de um dossier de encomenda de fornecedor, com 
esta opção ativa, os preços de venda que passam para o dossier de encomenda de cliente são os preços do 
dossier de ref. preços (caso exista), caso contrário são os preços que se encontram na ficha do artigo. 
Se a opção se encontrar inativa, os preços de venda que passam para o dossier de encomenda de cliente são 
os preços que se encontram no dossier de encomenda de fornecedor. 
 
Relativamente a esta opção, ela requer especial atenção pela sua complexidade pela quantidade e prioridade 
dos descontos utilizados em ambos os documentos. Esta opção de cópia só se encontra disponível na cópia 
entre dossiers internos e de dossiers para documentos de faturação. 
 
 Actualiza preços e mantém descontos do documento de origem 
A opção Atualiza preços e mantém os descontos do documentos de origem, relativamente aos preços funciona 
da mesma forma que a anterior, no entanto passa sempre os descontos existentes na linha do dossier de 
origem. 
Esta opção não se encontra disponível na cópia de dossiers internos para compras. 
Na faturação de um Dossier (Opção de Faturar este Dossier) esta opção não funciona. 
Estas duas opções respeitam sempre o número de descontos configurado no documento de destino, pelo 
que, se o documento copiado tiver 3 descontos e o documento destino apenas tiver dois, são passados os 
dois primeiros descontos e o valor do total do documento é recalculado de acordo com o novo valor dos 
descontos. 
 
 Actualiza o preço de custo com o valor actual 
A opção Atualiza o preço de custo com o valor atual uma vez selecionada, faz com que, seja a copiar entre 
dossiers ou de um dossier interno para um documento de faturação, a aplicação vá buscar o preço de custo 
à ficha do artigo em vez de copiar o valor que se encontra no dossier a ser copiado. 
Quando por exemplo, o dossier de origem utiliza um preço de custo diferente do dossier de destino, para 
que prevaleça o preço a ser utilizado pelo dossier de destino, é necessário que esta opção se encontre 
ativada. Assim, se o dossier para o qual vão ser copiados os dados estiver configurado para utilizar o último 
preço de custo e esta opção se encontrar ativa, a aplicação vai atualizar o valor deste campo no dossier 
mediante a configuração já mencionada. Caso esta configuração não exista, a aplicação vai atribuir o preço 
de custo de acordo com o que se encontrar definido no parâmetro de custeio de stocks e se encontre na 
ficha do artigo. 
 
 O preço de custo dos compostos é calculado com base na soma do dos componentes 
A opção O preço de custo dos compostos é calculado com base na soma do dos componentes permite 
passar/calcular para o documento o custo do produto composto resultante da soma dos custos dos 
produtos componentes. 
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 Actualiza a segunda quantidade do dossier de origem 
A opção Atualiza a segunda quantidade do dossier de origem permite passar a quantidade que está no novo 
dossier para o campo da segunda quantidade do dossier original. Para que esta opção funcione é necessário 
que o dossier original (de onde se vai copiar) esteja configurado para possuir a Quantidade 2. 
 
 Para a quantidade passa o saldo de quantidades do dossier de origem (só entre dossiers) 
A opção Para a quantidade passa o saldo de quantidades do dossier de origem (só entre dossiers) permite 
copiar a diferença de quantidades do dossier de origem (quantidade 1 e quantidade 2) para o dossier de 
destino. Desta forma é possível ter um dossier com uma quantidade fixa e uma quantidade prevista e copiar 
a diferença entre ambas para o novo dossier. Para que esta opção funcione é necessário que o dossier 
original (de onde se vai copiar) esteja configurado para possuir a Quantidade 2. 
 
 Passa a quantidade para a quantidade 2 
Com a opção Passa a quantidade para a quantidade 2 é possível transportar a quantidade registada no 
campo Quantidade do dossier original (de onde se vai copiar) para o campo da Quantidade 2 do novo 
dossier. 
 
Se ao copiar não estiverem ativas as últimas duas opções de cópia explicadas, a quantidade 2 do dossier de 
origem é passada diretamente para o dossier de destino. 
O mesmo acontece quando se copiam linhas a partir de um dossier para outro (através do botão para o 
efeito, junto às linhas). 
 
 
 
 Passa o campo de descritivo para as linhas com o prefixo 
A opção Passa o campo de descritivo para as linhas com o prefixo permite copiar o conteúdo do campo 
descritivo (do dossier original) para uma linha em branco (é criada uma linha nova) no novo dossier. 
 
Para evitar a passagem de artigos que não se encontrem disponíveis por alguma razão, é possível activar a 
opção Não passa artigos bloqueados. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo 
de Stocks. 
 
 Não passa artigos bloqueados 
Ao ativar esta opção os artigos bloqueados para entrada/saída na ficha de stocks e serviços não são copiados 
para o dossier de destino. 
 
 Passa os componentes do documento original 
Ao ativar esta opção, toda a informação dos componentes do artigo composto será a informação que se 
encontra no documento de origem aquando a cópia. Sem o clique ativo, toda a informação referente aos 
componentes do artigo é a que se encontra na ficha do artigo. Por exemplo, caso antes da cópia se tenha 
alterado o preço do artigo composto na ficha do mesmo, terá que se ativar o clique "atualiza preço e 
desconto" para copiar o novo preço que se encontra na ficha de artigo e não o preço que se encontra no 
documento de origem. 
Esta opção permite também copiar produtos compostos de um dossier que não utiliza compostos para 
outro, ou para um documento de faturação que utiliza. Assim, se no primeiro não se visualizam os 
componentes do artigo composto, no documento destino, com esta opção ativa, também não se vão 
visualizar os componentes por muito que este documento esteja configurado para visualizar componentes 
de compostos. 
Se o utilizador não ativar esta opção, então ao copiar de um documento para o outro, a aplicação refaz toda 
a estrutura do produto calculando os valores dos seus componentes, sendo assim visíveis no documento 
destino. 
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 Copia as novas linhas para o fim do documento 
Esta opção permite ao utilizador escolher se as novas linhas são copiadas para o fim do documento ou se 
são copiadas para a posição abaixo da linha onde se encontra posicionado no documento. 
 
 Copia o armazém de destino para o armazém do documento de destino 
Esta opção permite ao utilizador que, se o documento de origem for uma transferência entre armazéns, ao 
copiar para outro documento, o armazém deste último é o armazém de destino do documento de origem. 
Por exemplo: 
Se no Dossier Interno - Transf entre Armazéns, transferir 3 unidades da referência R001 do armazém 1 para o 
armazém 2 e se no Documento de Faturação - Fatura, clicar no botão Copiar as linhas de um dossier interno e 
se de seguida selecionar o dossier de Transferência entre Armazéns atrás referido e nas opções sobre a cópia 
ativar a Copia o Armazém de destino para o Armazém do documento de destino, irá verificar que o armazém 
que passa para as linhas do documento de faturação é o mesmo que se encontra no armazém de destino do 
dossier de Transferência entre Armazém. 
 
 Limpa a quantidade 2 na cópia do dossier 
Quando o dossier de origem tem os campos "fornecido" (quantidade2) e "Partes (fornecido)" preenchidos, 
ao ativar esta opção a aplicação não copia os campos indicados para o dossier de destino. 
No entanto, se esta opção estiver ativa juntamente com as opções Para a quantidade passa o saldo de 
quantidades do dossier de origem (só entre dossiers) ou Passa a quantidade para a quantidade 2, esta opção é 
ignorada e a aplicação preenche os campos "fornecido" (quantidade2) e "Partes (fornecido)" no dossier de 
destino. 
 
 

 
 
 
 
 


