Guia de Funcionalidades V15
Sage Next
Novidades:
1.1. Platafor ma
Novo sistema de mensagens que permite enviar notificações ao utilizador sempre que entra nas aplicações ou quando
acede a determinadas funcionalidades.
Possibilidade de incluir contacto de parceiro Sage nas mensagens ao utilizador – ficheiro CONTACTS.TXT que
constará na pasta de dados de rede
CURRENT_USER\software\sage\2070\CommonSettings\[LINHA_DE_PRODUTO]” na string com chave
“SharedFilesFolder”)
Arquivo digital na ficha da empresa

Mecanismo para ao clicar na versão no canto inferior esquerdo do dashboard, despoletar a janela "Acerca de"
Nova nomenclatura do ficheiro de patch

O nome do patch passa a incluir o número do build efectuado, como por exemplo Sage Next 2015.02.02 (Build
6).Incremental.exe. Neste caso, o número do build foi calculado a partir do número de patches publicados no
portal desde a v2015.01.01
Localização de mensagens de erro em português no serviço de solicitação de dados pelo numero de identificação
fiscal
Implementação das seguintes mensagens de erro:

O país indicado (CountryCode) é inválido ou o NIF fornecido está vazio

Serviço indisponível, por favor tentar mais tarde

Serviço indisponível para o estado membro indicado, por favor tentar mais tarde

Limite de tempo esgotado para o estado membro indicado, por favor tentar mais tarde

Serviço impossibilitado de dar seguimento ao seu pedido, por favor tentar mais tarde

1.2. Gestão Pessoal
Assistente de atualização RMMG
Adaptação do assistente para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores
O assistente por omissão assume a região com base no distrito definido na ficha de empresa:

01 a 18 - Continente

31 a 32 - Madeira

41 a 49 – Açores
De acordo com a região serão considerados os funcionários cujos vencimentos se incluam nos intervalos
Continente – Maior ou igual a 485,00 e menor do que 505,00
Madeira – Maior ou igual a 494,70 e menor do que 515,10
Açores – Maior ou igual a 509,25 e menor do que 530,25
Este assistente é aberto quando se entra na aplicação se encontrar funcionários nas condições acima indicadas.
Assistente de alteração / criação da segurança social
Assistente de alteração / criação da segurança social Redução de 0,75% da Taxa Contributiva a Cargo da Entidade
O assistente por omissão assume a região com base no distrito definido na ficha de empresa:

01 a 18 - Continente

31 a 32 - Madeira

41 a 49 – Açores
Permitirá criar novos códigos de Segurança Social, com redução de 0.75% da taxa contributiva, e respectiva
associação aos funcionários que num dos períodos compreendido entre 01-01-2014 e 31-08-2014 tenha tido pelo
menos um vencimento base igual ao RMMG da região.
Opção condicionada à data de contrato

Declaração de Remunerações AT – Inserção de valores negativos
A aplicação passa a permitir a valores negativos na declaração, desde que estes sejam referentes ao ano corrente da
declaração.
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Acertos do Subsídio em duodécimos de Natal no Mês de Dezembro de 2014
Com este assistente para os funcionários que recebam o subsídio de natal em duodécimos ou fraccionado, e desde
que marcados para efectuar o acerto, a aplicação irá sugerir o respectivo acerto já incluindo o duodécimo do mês de
dezembro, com base no valor do subsídio de natal que deveria receber e no que já recebeu ao longo do ano,
introduzindo-o como alteração manual para processamento no mês de Dezembro.
Disponível apenas para os utilizadores com serviço Start,, Plus e Premium activo
Acertos do Subsídio em duodécimos de Férias no Mês de Dezembro de 2014
Com este assistente para os funcionários que recebam o subsídio de férias em duodécimos ou fraccionado, e desde
que marcados para efectuar o acerto, a aplicação irá sugerir o respectivo acerto já incluindo o duodécimo do mês de
dezembro, com base no valor do subsídio de férias que deveria receber e no que já recebeu ao longo do ano,
introduzindo-o como alteração manual para processamento no mês de Dezembro.
Como o pagamento do Subsídio de Férias é devido no momento de gozo das mesmas, o cálculo do acerto é
efectuado com base no valor da retribuição base auferida aquando o processamento do subsídio de férias.
Disponível apenas para os utilizadores com serviço Start,, Plus e Premium activo
Cálculo da sobretaxa para o ano 2015
O cálculo da sobretaxa passou a ser considerado para o ano 2015
Possibilidade de efectuar acertos ao valor de sobretaxa
Criação da tabela de acertos em funcionários\Acertos de sobretaxa IRS.
Os valores inseridos na tabela são acumulados ao valor de sobretaxa calculada no processamento .
Disponível apenas para os utilizadores com serviço Start, Plus e Premium activo
Reporte de valores de Natal em Dezembro, para a Segurança Social, Declaração Seguradoras, Declaração Mensal de
Remunerações, Declaração de Retenção na Fonte e mapas de ligação à contabilidade
A opção nos parâmetros da aplicação de "Reportar valores no mês de Dezembro" só é considerada quando o
subsídio de natal é processado em Novembro.
Quando o Subsidio de natal for processado noutro mês, o reporte para os mapas referidos, é efectuado no mês em
que é processado.
Declaração de Retenção na Fonte - Versão V6
Nova versão da declaração, com a inclusão dos novos códigos:

113 - IRS - Sobretaxa extraordinária - Cat. A

114 - IRS - Sobretaxa extraordinária - Cat. H

115 - IRS - Outros Rendimentos de capitais sujeitos às taxas previstas no artº 71 do CIRS

116 - Rendimentos de capitais sujeitos à taxa do art.º101 do CIRS
Códigos desactivados

108 - Capitais - Outros rendimentos

112 - IRS - Sobretaxa extraordinária
Disponível apenas para os utilizadores com serviço Start, Plus e Premium activo
Declaração Modelo 10 – Versão V13
Nova versão da declaração, com a inclusão dos novos códigos de tipos de rendimento:

A3 - Rendimentos do trabalho dependente - Subsídio de férias

A4 - Rendimentos do trabalho dependente - Subsídio de natal

A5 - Rendimentos do trabalho dependente não sujeitos a retenção
Disponível apenas para os utilizadores com serviço Start, Plus e Premium activo
Declaração Mensal de Remunerações

DMR com novos Códigos de Rendimentos: A19, A24 e A25, de acordo com Portaria n.º 17-A/2015 de 30 de
Janeiro

Inclusão dos novos códigos de rendimentos nos Abonos\Descontos e faltas.

1.3. Gestão Administrativa
Exportação SAF-T 1.03 - Global

Disponibilização da exportação do SAF-T na versão 1.03
Relatório de cessação de contrato

O relatório de cessação de contrato passou a apresentar 5 casas decimais nos dias de caducidade
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1.4. Gestão Comer cial
Exportação SAF-T 1.03 - Global, Autofacturação e Documentos de transporte

Disponibilização da exportação do SAF-T na versão 1.03
Exportação de Inventários de Existências à AT

Disponibilização da exportação do ficheiro de inventário à AT

Para dar seguimento à aditação que foi feita ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto foi criada uma nova
opção nas aplicações de Gestão Comercial Sage, que permite a exportação em formato electrónico do Inventário
de Existências que depois deverá ser submetido à AT.
Este ficheiro poderá ser criado em 2 formatos, com pequenas diferenças entre eles que serão posteriormente
explanadas:

Formato AT – Segundo as especificações da AT

Formato Sage – segundo especificações Sage
O disposto no decreto-Lei nº 198/2012 diz o seguinte:
1 – As pessoas, singulares ou colectivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território
português, que disponham de contabilidade organizada e estejam obrigadas à elaboração e inventário, devem
comunicar à AT, até ao dia 31 de Janeiro por transmissão electrónica de dados, o inventário respeitante ao último dia
do exercício anterior […]
2 – Relativamente às pessoas que adoptem um período de tributação diferente do ano civil, a comunicação referida
no número anterior deve ser efectuada até ao final do 1º mês seguinte à data de termo deste período.
3 – Ficam dispensados da obrigação e comunicação a que se refere o nº 1 as pessoas aí previstas cujo volume de
negócios do exercício anterior ao da referida comunicação não exceda os € 100 000.
Este ficheiro irá extrair a informação das quantidades das existências de todos os artigos e deve ser submetido ao
Portal da AT até ao dia 31 de Janeiro.
O acesso a esta opção é feito através do botão “Inventário” que passou a existir na toolbar.
Disponível apenas para os utilizadores com serviço Start,, Plus e Premium activo.
Intrastat - Novo Formato de Exportação

Exportação do mapa intrastat no novo formato com entrada em vigor em janeiro de 2015
Movimentos Periódicos programados param Bancos

Na área de bancos passou a ser possível, em opção própria, definir movimentações de caracter periódico para
os bancos como por exemplo, pagamentos de rendas, avenças etc.

Estes movimentos após configurados aparecerão nos alertas para permitir o lançamento por lista dos respectivos
movimentos.
Valorização Existência / Data Custo Médio (Global)

Criação de um novo mapa que extrai a valorização global dos artigos a uma data sem agrupar por armazém
Assistente para criação de séries do tipo de numeração “Anual Nova Série”

O assistente só é despoletado ou acessível via opção de menu em Assistentes, quando o tipo de numeração
definida para a empresa é anual nova série

Este assistente permite a criação das novas séries para o novo ano, fechando o numerador das séries anteriores
para o ano em causa.

Para além de criar as novas séries, também substituirá a série destino nas configurações automáticas de criação
de documentos, por exemplo na conversão de documentos.

Esta criação de séries só é possível para tipos de documentos certificados.
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1.5. Contabilidade
Sage Inventários
Possibilidade de efectuar o lançamento de inventario manual para criação do ficheiro de submissão à AT
Disponível apenas para os utilizadores com serviço Premium activo
Declaração de Retenção na Fonte - Versão V6
Nova versão da declaração, com a inclusão dos novos códigos :

113 - IRS - Sobretaxa extraordinária - Cat. A

114 - IRS - Sobretaxa extraordinária - Cat. H

115 - IRS - Outros Rendimentos de capitais sujeitos às taxas previstas no artº 71 do CIRS

116 - Rendimentos de capitais sujeitos à taxa do art.º101 do CIRS
Códigos desactivados

108 - Capitais - Outros rendimentos

112 - IRS - Sobretaxa extraordinária
Disponível apenas para os utilizadores com serviço Start, Plus e Premium activo
Introdução automática SAF-T

Na introdução automática SAF-T de facturação, passou a aparecer uma lista dos artigos (quando no XML do
SAF-T não contem os artigos descriminados <Product>), dando a possibilidade de indicar o tipo de artigo para
cada um dos artigos.

Possibilidade de indicar a mesma conta (Vendas e IVA) para várias definições distintas, por exemplo, para
famílias de artigos diferentes

Definição se no caso de criação de contas de terceiros, estas devem ser criadas como sendo contas com
tratamento de documentos em aberto.

1.6. Sage Inventários
Melhoramentos na aplicação

Ordenar as colunas.

Impressão da lista de artigos

Não deixar 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
Importação de produtos via Excel (ainda não disponível no Internet Explorer)
Disponibilizado o ficheiro “Sageinventarios.xlsx” em “C:\Sage Data\Next\Appconfig\GA” com objectivo de apoiar os utilizadores
a preencherem o inventário em Excel para depois ser importado no Sage Inventários (Disponível na Contabilidade).

Aumento de compatibilidade na gravação de ficheiros em versões IE antigas

Botão “Guardar Como” passou a ser “Exportar”

1.7. Gestão de Activos
Listagem de aquisições

Em Tratamento contabilístico\Listagens de activos foi criado um novo mapa intitulado de “Listagem de aquisições
de activos” que permite emitir a lista de aquisições de activos por Activo, Grupo homogéneo e data de aquisição
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