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Novidades: 

 

1.1. Plataforma 

 
Novo sistema de mensagens que permite enviar notificações ao utilizador sempre que entra nas aplicações ou quando 
acede a determinadas funcionalidades.  

 
Possibilidade de usar o arquivo digital na ficha da empresa (excepto Gpe)  
 
Mecanismo para ao clicar na versão no canto inferior esquerdo do dashboard, despoletar a janela "Acerca de"  
  
O nome do patch passa a incluir o número do build efectuado, como por exemplo Gestexper 2015.02.02 (Build 
9).incremental.exe.  
Neste caso, o número do build foi calculado a partir do número de patches publicados no portal desde a v2015.01.01 

 
Possibilidade de apresentar informação sobre a empresa, nome do técnico e telefone a contactar em caso de 
necessidade.  
Esta informação será apresentada no dadhboard da aplicação assim como em outras janelas de carácter informativo.  
Os elementos a apresentar devem constar num ficheiro denominado por Contacts.txt presente na pasta partilhada indicada no 
registry em CURRENT_USER\software\sage\2070\CommonSettings na chave “SharedFilesFolder. Normalmente a pasta 
partilhada é c:\sage data ou c:\sage data\gestexper  

- Exemplo do ficheiro contacts.txt (limitado a 2 linhas de 30 carateres cada)  
- Nome da empresa  
- Nome do técnico Tlm.991234567 
 

Melhoramento das mensagens de erro na criação de entidades através do VIES  
 

1.2. Gestão Comercial Gco  

 

GGCO_V15 - Disponibilização da versão 1.03 para a exportação de SAF-T  
 
GGCO_V15 – Deixou de ser possível iniciar a numeração de uma série de documentos certificados (documentos de 
venda 
 
Guias de remessa e transporte) com número diferente de 1  
 
Descontinuação da Versão Não Certificada.  

 
O módulo K-Lotes e rastreabilidade foi dividido nos módulos K-Lotes e J-Rastreabilidade  
 
Exportação do ficheiro para comunicação do inventário de existências à AT  
 
Sage Inventários - Utilitário para edição do ficheiro para comunicação do inventário de existências à AT  
 
Possibilidade de criar listas de contagem com todos os artigos de Mercadoria e Fabricados registados no sistema 
para agilizar o registo do inventário físico  
 
Documento de Transporte para Serviços - Conforme alteração de OE 2015  
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1.3. Gestão Comercial Gpe  

 

 
GGCO_V15 – Deixou de ser possível iniciar a numeração de uma série de documentos certificados (documentos de 
venda 
 
Guias de remessa e transporte) com número diferente de 1  
 
Descontinuação da Versão Não Certificada.  

 
GGPE_V15 - Possibilidade de registar inventário físico e de gerar as regularizações automaticamente  

 
Exportação do ficheiro para comunicação do inventário de existências à AT  

 
Sage Inventários - Utilitário para edição do ficheiro para comunicação do inventário de existências à AT  

  
Documentos de Transporte para Serviços - Conforme alteração de OE 2015  
 
 

1.4. Gestão de Pessoal Gep  

 

GGEP_V15 - Novo utilitário para alterar, em lote, valores das fichas dos funcionários. 
Face à medida excecional de apoio ao emprego que se traduz na redução de 0,75% da taxa contributiva a cargo da entidade 
empregadora, Decreto-Lei n.º 154, poderá desde já recorrer a este utilitário para proceder à alteração do regime da segurança 
social dos funcionários que podem beneficiar deste apoio.Nota: A aplicação cria um novo código de regime para estas 
situações.  
 
Declaração Remunerações AT – Disponibilização da versão 02 para a geração do suporte magnético a qual já permite 
a exportação de valores negativos.  
 
GGEP_V15 - Processamento de sobretaxa em sede de IRS em 2015  

 
Novo utilitário para acertar valor dos subsídios de Natal e/ou férias pagos em duodécimos.  
Esta ferramenta regista alterações ao valor do duodécimo de subsídio de Natal e férias a pagar no mês de dezembro por forma 
a garantir que, o regime fracionado acordado para o pagamento dos subsídios não resulte na diminuição dos subsídios dos 
trabalhadores.  
Se tem funcionários a receber subsídios em duodécimos deve correr esta ferramenta e confirmar os eventuais acertos a fazer 
identificados pelo sistema.  

 Possibilidade de definir códigos de remuneração com a nova tipologia 'Descontos- Sobretaxa- Regularizações'  

 Possibilidade de registar alterações de regularização da sobretaxa em sede de IRS.  

 Novo campo de observações nas linhas do recibo contendo a observação presente no valor fixo e/ou alteração que 
lhe deu origem. Nota: As observações das alterações mensais têm prioridade sobre as observações registadas na 
ficha do funcionário para o mesmo código de remuneração. Nas alterações mensais, a observação que ficará 
registada será a última de todos os registos de alteração do código de remuneração.  

 GGEP_V15 - Possibilidade de lançar regularizações de sobretaxa em sede de IRS para possibilitar acertos ao valor 
da sobretaxa em migrações de outras aplicações. 

A aplicação passará a fazer a compactação da base de dados automaticamente sempre que ache necessário para 
melhorar a performance da mesma.  

 
Atualização da declaração mensal de retenções na fonte de IRS/IRC e IS vigente em 2015 c/tratamento dos novos 
códigos A3,A4 e A5  

 
Atualização da declaração Modelo 10 vigente em 2015 c/tratamento dos novos códigos 113 a 116 e desativação do 108 
e 112  
 
DMR-Declaração Mensal de remunerações 
Novos códigos de rendimentos: A19, A24 e A25, de acordo com Portaria n.º 17-A/2015 de 30 de Janeiro 



Códigos de remuneração 
Inclusão dos novos códigos de rendimentos da DMR na tabela de códigos de remuneração 
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1.5. Sage Inventários  

 

Melhoramentos na aplicação:  
- Impressão da lista de artigos  
- Aumento de compatibilidade na gravação de ficheiros em versões IE antigas  
- Não deixa introduzir quantidades negativas  
- Apenas importar produtos do SAFT categorizados com productType = P  

 
Funcionalidade de importação ficheiros a funcionar com Internet Explorer 9  
É necessário activar uma configuração de segurança: Internet Options - Security Tab - Custom Level Button - ActiveX 
Controlos and plug-ins - Enable Initialize and script ActiveX controls not Marked as Safe. Depois reiniciar o Internet Explorer 

 
Sage Inventários - Utilitário para edição do ficheiro para comunicação do inventário de existências à AT  

  
Melhoramentos na aplicação:  

- Importação de produtos via Excel (ainda não disponível no Internet Explorer);  

- Passa a existir um ficheiro de excel, SageInventarios.xlsx, para auxiliar os clientes dos contabilistas no 
preenchimento do inventário para ser importado no sage inventários.  
 

Encontra-se na pasta de help da pasta de instalação do GGes, normalmente, em 
C:\Programas\Sage\Gestexper\Ges\Help:  

- Optimização na importação de ficheiros SAFT’s grandes em IE;  
- Aumento de compatibilidade na gravação de ficheiros em versões IE antigas. 
 

1.6. Contabilidade Poc  

 

Mapas configuráveis - Implementadas funções para construir mapas com informação de centros de custo  
Funções criadas:  

- DescricaoCCusto - apresenta a descrição do centro de custo.  
- SaldoCCusto - apresenta o saldo do centro de custo.  
- ValorDebitoCCusto - apresenta o valor acumulado a débito do centro de custo.  
- ValorCreditoCCusto - apresenta o valor acumulado a crédito do centro de custo. 

 
A aplicação passará a fazer a compactação da base de dados automaticamente sempre que ache necessário para 
melhorar a performance da mesma.  

 
O ficheiro responsável pela importação de saf-t na contabilidade mudou de nome para Sage.ImportSAFT.12.dll. A base 
de dados temporária deste componente também passou a Sage.ImportSAFT.Temp.mdb  

 
Na Importação de Saft Simplificado, passa a apresentar uma grelha com todos os artigos presentes nesse ficheiro 
ainda não classificados em importações anteriores, para indicação do tipo de artigo: Mercadoria/Serviço.  
 
Na importação de Saft de Vendas, na Classificação das Contas de Vendas, passa a permitir indicar para a mesma 
conta de Vendas várias famílias em várias linhas distintas.  
 
Na importação de Saft de Vendas, deve criar para os contribuintes novos encontrados na fase de importação, a conta 
da contabilidade e associar a nova conta ao registo do número de contribuinte na tabela de terceiros  
 
Na importação do SaFT de vendas passa a existir um campo para indicar se as contas de contabilidade de terceiros 
são criadas, por defeito, com "Documentos em Aberto".  
Nota: Apresenta caso o cliente tenha o módulo de documentos em aberto e contrato activo 

 
Atualização da declaração mensal de retenções na fonte de IRS/IRC e IS vigente em 2015 c/tratamento dos novos 
códigos A3,A4 e A5  

 
Atualização da declaração Modelo 10 vigente em 2015 c/tratamento dos novos códigos 113 a 116 e desativação do 108 
e 112  
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1.6. Contabilidade não organizada Cno  

 
A aplicação passará a fazer a compactação da base de dados automaticamente sempre que ache necessário para 
melhorar a performance da mesma  

 
Actualização da declaração Modelo 10 vigente em 2015 c/tratamento dos novos códigos 113 a 116 e desativação do 
108 e 112  

 

1.7. Gestão de Activos Gac 

  

Listagem de Aquisições de Ativos para as Seguradoras  
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