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Documento da versão 
 
 

 
  PRODUTO ManWinWin   DATA INÍCIO  12-01-2017 

  VERSÃO 5.5.0.0   DATA FECHO 31-03-2017 
 

 
 

Novas Funcionalidades 
 

Ecrã Principal  

 O critério predefinido nas pesquisas rápidas no ecrã principal passou a ser o Código em vez de ser a 
Descrição em todos os módulos da aplicação. 

 
Preferências 

 No separador Trabalhos do formulário das Preferências, no grupo “Códigos Ordens Trabalho”, 
passou a ser possível definir se os campos “Cód. Utilizador N.º 01” e “Cód. Utilizador N.º 02” são de 
preenchimento obrigatório ou não; 

 No separador Trabalhos do formulário das Preferências, as opções “Associar prefixo alfanumérico 
ao Código OT” e “Bloquear Número OT” saíram do grupo “Códigos Ordens Trabalho” e passaram 
para o grupo “Ordens Trabalho”; 

 No separador Encomendas do formulário das Preferências, passou a existir um novo grupo 
designado por “Códigos Encomendas” que permite definir as designações dos campos “Cód. 
Utilizador N.º 01” e “Cód. Utilizador N.º 02”, se são de preenchimento obrigatório e se os valores 
devem ou não ser apresentados numa caixa de seleção. 

 
Trabalhos  

 A opção de menu “Pedidos Manutenção” passou do menu Trabalhos para o menu Ferramentas. 

 
Trabalhos –  Ordens Trabalho 

 No separador Tarefas de uma Ordem Trabalho, a frase “Conforme planeado com as seguintes 
observações:” deixou de aparecer; 

 No separador Artigos do formulário Projeto Fatura, foi adicionada a coluna “Armazém” que 
permite identificar de onde foi efetuada a respetiva Saída Armazém. 

 
Materiais –  Mestre Artigos 

 Ao criar um novo Artigo, no separador Armazéns, passou a ser possível definir se o artigo vai ou 
não ser gerido por lotes nos armazéns que ficarem selecionados. 

 
Materiais 

 As opções de menu “Pedidos Armazém”, “Estatísticas”, “Reposição Stock” e “Stocks Armazém” 
passaram do menu Materiais para o menu Ferramentas. 
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Materiais –  Entradas Armazém  

 
 Nas impressões das Entradas Armazéns passou a ser possível imprimir apenas o Documento 

Entrada e/ou Entrada Artigo selecionado ou todos os Documentos Entrada e/ou Entradas Artigos 
que se encontram na lista; 

 Nas impressões das Entradas Armazéns passou a ser possível imprimir nos Documentos Entrada 
e/ou Entradas Artigo, uma Etiqueta por Artigo adquirido ou um conjunto de Etiquetas pela 
quantidade total de Artigos adquiridos. 

 
Materiais –  Pedidos Armazém  

 Sempre que nas Preferências da aplicação, a opção “Pedido Armazém pode ser solicitado a 
qualquer Armazém” se encontre ativa, passou a ser possível Aprovar o Pedido Armazém, mesmo 
sem que o Armazém esteja identificado. No momento de solicitar um Pedido Compra e/ou efetuar 
uma Saída Armazém, os movimentos ficam associados ao armazém que se encontra selecionado 
no ecrã principal da aplicação; 

 Sempre que um Pedido Armazém tenha um Pedido Compra associado, independentemente de os 
Artigos já estarem rececionados, o estado do Pedido Armazém passou a ficar automaticamente Em 
Atendimento em vez de ficar Aprovado; 

 No separador Artigos, passou a ser possível filtrar os Artigos associados a um Pedido Armazém, 
pelos Estados Por Receber, Em Atendimento, Parcialmente Recebido e Totalmente Recebido, 
desde que o Pedido Armazém se encontre no estado Aprovado, Em Atendimento e Atendido; 

 No separador Artigos, passou a ser possível distinguir quais os Artigos que se encontram 
associados a novos Pedidos Armazém, dos restantes Artigos que se encontram na listagem; 

 Num Pedido Armazém ao selecionar a opção Stock Armazéns, passou a ser possível visualizar os 
Artigos Substitutos do artigo requisitado e no caso de não haver Existência suficiente para 
satisfazer o pedido, passou a ser possível efetuar a substituição do artigo requisitado pelo Artigo 
Substituto. 

 
Materiais –  Stock Armazéns 

 Na janela dos Stock Armazéns, passou a ser possível visualizar os Artigos Substitutos do Artigo 
selecionado, bem como, a respetiva Existência em cada armazém. 

 
Materiais –  Lotes 

 Nas impressões dos Lotes passou a ser possível imprimir apenas o Lote selecionado ou todos os 
Lotes que se encontram na lista; 

 Nas impressões dos Lotes passou a ser possível imprimir uma Etiqueta por Artigo ou um conjunto 
de Etiquetas pela quantidade total de Artigos existentes no Lote. 

 
Encomendas 

 No ecrã principal da listagem das Encomendas a coluna Data passou a referir-se à Data Necessária, 
em vez de se referir à Data Criação da Encomenda; 

 A opção de menu “Pedidos Compra” passou do menu Encomendas para o menu Ferramentas. 

 
Encomendas – Pedidos Compra  

 No separador Artigos e Outros, passou a ser possível filtrar os Artigos e Registos associados a um 
Pedido Compra, pelos estados Por Receber, Em Atendimento, Parcialmente Recebido e Totalmente 
Recebido, desde que o Pedido Compra se encontre no estado Aprovado, Em Atendimento e 
Atendido; 

 No separador Artigos foram acrescentadas as colunas Pedido Armazém e Encomenda de modo a 
melhorar a rastreabilidade de um Pedido Compra; 
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 No separador Artigos, a coluna Imputação, foi dividida em 4 colunas (Armazém, OT, Objecto e 

Entidade); 
 No separador Artigos, passou a ser possível imprimir os Pedidos Compra - Artigos agrupados por 

Armazém, Ordem Trabalho, Objecto e Entidade; 
 No separador Artigos, passou a ser possível distinguir quais os Artigos que se encontram 

associados a novos Pedidos Compra, dos restantes Artigos que se encontram na listagem; 
 No separador Outros foi acrescentada a coluna Encomenda de modo a melhorar a rastreabilidade 

de um Pedido Compra; 
 No separador Outros, a coluna Imputação, foi dividida em 3 colunas (OT, Objecto e Entidade); 
 No separador Outros, passou a ser possível imprimir os Pedidos Compra - Outros agrupados por 

Ordem Trabalho, Objecto e Entidade. 

 
Ferramentas –  Registos Mão-de-Obra  

 Nas impressões dos Registos Mão-de-Obra, passou a existir uma nova opção designada por “Horas 
Agrupadas Por” que permite visualizar e/ou imprimir um mapa resumido com o total de horas 
realizadas por Factor Horas Extras, agrupadas por Funcionário, Ordem Trabalho, Objecto, Centro 
Custo e Cliente. 

 
Módulo Pedidos Armazém 

 Sempre que nas Preferências da aplicação, a opção “Pedido Armazém pode ser solicitado a 
qualquer Armazém” se encontre ativa, e caso o Pedido Armazém não tenha nenhum armazém 
definido, o requisitante passou a poder visualizar as quantidades disponíveis em todos os armazéns 
do artigo selecionado. 

 

 
 
 

Erros Corrigidos 
 
 

Parque –  Registos Funcionamento  

 Em algumas situações muito pontuais, era possível introduzir um valor inválido no Registo Total do 
Objecto. 

 
Trabalhos –  Terminar OT 

 Ao terminar uma Ordem Trabalho de um Objecto sem Registos Funcionamento, e sempre que a 
opção “Sugerir Registo Funcionamento ao Terminar OT” nas preferências estivesse ativa, o valor do 
Registo Funcionamento não estava a ser calculado corretamente. 

 
Trabalhos –  Pedidos Manutenção 

 Em algumas situações, ao cancelar a Aprovação ou o Atendimento de um Pedido Manutenção, a 
aplicação apagava acidentalmente um conjunto de Ordens Trabalho. 

 
Encomendas 

 Em algumas situações, o valor da consulta de um Fornecedor numa Encomenda, era alterado sem 
razão aparente; 

 Sempre que se eliminava um Pedido Compra de uma Encomenda, os Artigos associados ao Pedido 
Compra não estavam a ser eliminados corretamente da Encomenda; 
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 Nas impressões das Encomendas agrupadas por Estado, Fornecedor, Responsável, Tipo 
Encomenda, Local Entrega e Condições Pagamento, o Total apresentado no relatório não estava a 
apresentar o valor correto. 

 
Ferramentas - Registos  

 Nos Registos Mão-de-Obra, Artigos e Outros não era possível visualizar os custos associados a 
Objectos inativos. 

 
Módulo Pedidos Manutenção  

 Sempre que nas Preferências da aplicação, a opção “Pedidos Manutenção podem ser atendidos 
sem Ordem Trabalho” se encontrava ativa, ao abrir um Pedido Manutenção no estado Atendido o 
Pedido retomava ao estado Aprovado. 

 
Análises – Parâmetros Automáticos  

 Em algumas situações os Parâmetros Automáticos da Organização, Sistemas, Objectos, Centros 
Custo e Clientes apareciam de forma repetida. 

 
 
 


