Implementações e Melhorias
V2017.02 até V2017.15
•

Sistema de Cartões com Pré-Pagamento
o Está disponível nas versões XD Disco um novo tipo de série de cartões para o
funcionamento em modo Pré-Pago. O funcionamento é semelhante à série de
cartões de Clientes VIP mas, ao contrário desta, os cartões não ficam associados
à conta corrente do cliente (o consumidor final pode carregar o cartão)
dispondo de uma conta corrente virtual para controlo de carregamentos e
consumos. É também possível configurar esta série para que nos casos onde
existam consumos remanescentes, o saldo reverta a favor da casa ou a favor do
cliente.

o Foram também efetuadas diversas melhorias no formulário de configuração de
séries de cartões que permitem de uma forma fácil configurar as várias opções
disponíveis por cada tipo de série. A grelha de informação passa a dispor do
intervalo configurado, se a série está ou não em utilização na sessão atual e o tipo
de série.

o As Funções de Carregamento de Cartões foram também melhoradas, quer
visualmente, quer a nível de desempenho, para serem comuns aos dois tipos de
séries de Pré-Pagamento. Destacamos as seguintes alterações :
§

CARDCRED – Carregamento de Cartões
Esta função passa a carregar os tipos de série Cliente VIP e Pré-Pagos. Foi
alterada para que no parâmetro seja pré configurado um valor de
carregamento e bónus para evitar enganos de digitação efetuados pelos
caixas e ser possível configurar uma página específica aos carregamentos.
Por exemplo :

Ao ser definido o valor de carregamento no cartão, deixa de ser possível ao
empregado digitar o valor a carregar.

Para especificar um valor de bónus (só disponível nas séries de cartões
para clientes VIP) deverá separar no parâmetro com ponto e virgula os
respetivos valores [Valor a Carregar];[Valor de Bónus] , por exemplo 20;10
onde 20 indica o carregamento e 10 o bónus.
§

CARDEXTRATO – Extrato de Conta Corrente de Cartões
Tal como a anterior, a função de Extrato de Conta Corrente de Cartão
passa a ser comum aos tipos de série Cartões VIP e Pré-Pagos embora
com ligeiras diferenças.
Nos Cartões VIP é apresentada a respetiva conta corrente de cliente :

Nos Cartões Pré-Pagos é apresentado um novo formulário mais
simplificado :

o Nova função “CARDNOTACREDITO”
§ Esta função é a responsável pela emissão de nota de crédito ao saldo
carregado nos cartões (apenas do tipo Pré-Pagos). É normalmente
utilizada para devolução do carregamento ao cliente. No caso de utilizar o
sistema de Ativação na Porta (Porteiro) e a série de cartões estar definida
para utilização única por sessão, ao reabrir o cartão nos caixas pode
efetuar esta mesma função a partir do ecrã de bloqueio de cartões :

Para mais informações relacionadas com a configuração destes cartões, consulte o
manual disponível no site da XD :
http://www.xdsoftware.com/demo/BR-pt/manuais/XDMan_CartoesPrepagos.pdf
•

Definição de Impressoras de Produção

Passa a estar disponível uma nova configuração na ficha do artigo para indicação da
impressora do centro de produção. Esta é uma nova opção útil para a restauração nos
casos em que, por exemplo, existem dois centros de produção “Cozinha” e “Bar”. Com
esta parametrização no artigo é possível a impressão de talões de pedidos da seguinte
forma :
Cozinha :
===========================
1 x Prato do Dia
acompanhado por 1x Bebida Pressão

===========================
Bar :
===========================
1 x Bebida Pressão
acompanhado por 1x Prato do Dia

===========================
Na instalação da aplicação, segue um DOK de exemplo com estas configurações que
poderá utilizar, na pasta \DOCLAYOUT\PRODUCTION_ORDER_PRODPRINTER.DOK

V2016.25 até V2017.01
•

Utilização de Toque Longo nos botões
o Passa a estar disponível, como opção, um novo comportamento nos botões das
aplicações XD. Ao pressionar um botão continuamente e a função associada ao
botão for “ITEM_N”, surge uma nova janela de edição rápida de artigos :

o Esta opção não só tem como objectivo simplificar a edição da informação relativa
aos artigos,por exemplo Preços e Impostos, mas também a criação rápida de
novos artigos.
o A partir do botão “Opções” é possível selecionar de forma rápida as opções mais
usuais na criação de um artigo.

o Ao utilizar o toque longo em espaços em branco das páginas, a edição rápida dos
artigos é exibida preparada para criação de um novo artigo. Ao confirmar um novo
artigo, o botão é automáticamente criado e inserido no primeiro espaço vazio da
página.
o No caso de ter configurado o estilo para o botão na família ou na ficha principal do
artigo, o novo botão segue estas configurações.

o Como referido no ponto inicial, este é um comportamento opcional que pode ser
ativado por Terminal a partir da sua respetiva configuração.

o Esta opção só está disponível para os empregados configurados com
acessos de Supervisor ou Gerentes.

•

Configuração de Modelos de Impressão de Talão (DOK)
o Está disponível uma nova configuração, a partir do Editor DOK, que permite
ocultar informação desnecessária nos mapas de impressão em talão. Por exemplo
na impressão do Fecho de Dia, a impressão padrão é efetuada com o máximo de
informação possível, normalmente excessiva. Com esta nova opção é muito
simples retirar ou adicionar informação, bastando apenas marcar ou desmarcar os
blocos de impressão.

o Pode acrescentar opções aos Mapas de Impressão personalizados sendo apenas
necessário envolver a informação com o comando REGION. Por exemplo :
<<REGION:EXEMPLO=ON>>
<<FONTBOLD=TRUE>>
Este é um exemplo!
<<ENDREGION>>
O comando para tornar fonte negrito e a impressão da frase “Este é um exemplo!”,
ao utilizar o editor DOK passará a ter uma caixa de opção “EXEMPLO”.
o O editor DOK foi também remodelado para permitir uma melhor visualização e
edição do código de impressão.
•

Configuração de impressoras de rede
o Está disponível uma nova possibilidade de configuração de impressoras de rede
que dispensa a instalação de qualquer driver ou alterações ao sistema operativo.
Estas impressoras são configuradas como as tradicionais e basta indicar o IP da
impressora e a Porta do protocolo de impressão. Por exemplo :

Esta configuração aplica-se apenas aos drivers de impressão diretos.

IP (espaço) [IP da Impressora] (espaço) [Porta Protocolo]
A porta do Protocolo (por exemplo JetDirect) é normalmente a 9100.
Poderá verificar em mais detalhe a partir do manual da impressora ou utilizar um
analisador da rede para verificar.
•

Prioridade de Configurações
o Está disponível uma nova configuração geral que permite alterar a prioridade de
aplicação de configurações relacionadas com a Mesa / Empregado / Terminal,
como por exemplo, o Tipo e Série dos documentos e impressora a ser utilizada.
Por padrão a aplicação utiliza a verificação da Mesa, Empregado e Terminal.
Passa a ser possível dar a prioridade ao Empregado, Mesa e Terminal.
Especialmente util para instalações com XD Orders ou comandos X64 onde existe
a necessidade de ter as mesas configuradas com impressoras especificas mas os
empregados dos comandos por excepção imprimirem para outro ponto.

V2016.02 até V2016.24
•

Alterações na funcionalidade de Menus
o Para responder às alterações dos impostos (a 1 de Julho de 2016) na área da
restauração, a funcionalidade de menus (função MENU_COMBO) recebeu
diversas alterações para facilitar todo o processo, das quais destacamos :
- Valorização do Menu pela sua composição.
- Distribuição automática dos preços.
- Melhorias na movimentação do Menu.
- Melhorias no interface de utilização.
o Para mais informações acerca das novas opções verifique o manual disponível a
partir de :
http://www.xdsoftware.com/demo/BR-pt/manuais/XDmanMenuCombo2016.pdf

•

Configuração de Impostos alternativos
o Para responder alterações dos impostos (a 1 de Julho de 2016) na área da
restauração, foram implementadas novas configurações que permitem que o
mesmo artigo seja movimentado com diferentes taxas de IVA. O imposto
alternativo é configurado na ficha do artigo e a configuração da Zona define se
utiliza esse imposto. Para informações detalhadas sobre esta alteração consulte o
manual disponível em :
http://www.xdsoftware.com/demo/BR-pt/manuais/XDmanMenuCombo2016.pdf

•

Configuração de Terminais por Zona
o Passa a ser possível definir os terminais que têm acesso a determinada zona. Ao
definir um intervalo de terminais, mesmo com acessos de supervisor, o uso das
mesas fora das zonas definidas é impedido e todas as funções de apresentação e
seleção ocultam automaticamente estas mesas.

•

Melhorias no Envio de Mensagens à Cozinha (KITCHENMESSAGE)
o Passa a ser possível definir no parametro da função “KITCHENMESSAGE” quais
os centros de produção que vão receber as mensagens. Quando o parametro é
especificado, para impedir enganos por parte do operador, a seleção dos centros
de produção (impressoras cozinha) é automaticamente ocultada.

•

Configuração para apresentar o nome do empregado inicial na mesa
o Passa a estar disponível uma configuração por terminal “Mostrar empregado
inicial” para que seja apresentado o nome do empregado de abertura da mesa no
painel clássico de mesas.

•

Possibilidade de configuração padrão dos botões nas familias e artigos
o Passa a ser possível configurar os botões padrão a serem criados pelas funções
AUTOPLU, FAMI_X e FAMI_XPLUS. Configuráveis por família ou individualmente
por artigo.

•

Nova função para alteração das taxas de IVA
o Está disponível uma nova função “ALTERIVA_ARTIGOS” que permite efetuar o
agendamento ou aplicação imediata da alteração das taxas de impostos
associadas aos artigos.
Esta funcionalidade foi especialmente implementada para as futuras alterações do

IVA na restauração a partir do dia 1 de Julho de 2016.
Para mais informações consulte : http://www.xdsoftware.pt/iva2016
Está disponível um manual relativo a esta função com exemplos dos
procedimentos de alteração a partir do endereço :
http://www.xdsoftware.com/comunidade/index.php?option=com_rsticketspro&view
=article&cid=88:agendamento-e-alteracao-das-taxas-de-iva-associadas-aosartigos&Itemid=545

•

Nova função FAMI_XPLUS
o Está disponível uma nova função “FAMI_XPLUS” especialmente desenvolvida
para melhorar a experiencia de utilização e performance da tradicional “FAMI_X”.
Esta nova função passa a utilizar os recursos já existentes da aplicação (páginas
e botões) para criar uma interação total com a aplicação de forma dinâmica.
Está disponível um manual de utilização a partir do endereço :
http://xdsoftware.com/demo/BR-pt/manuais/XDManFamixPlus.pdf

•

Nova função SMARTCONNECT
o Esta nova funcionalidade foi desenvolvida em especial para centralizar a
configuração de todos os serviços que a XD oferece aos seus clientes, por
exemplo, XDSMS , XD360, XDOrders e XDItems. Desta forma todos os acessos à
aplicação e respetiva base de dados são configurados e controlados a partir de
um só local de forma simples e intuitiva.
Está disponível um manual completo a partir do endereço :
http://www.xdsoftware.com/demo/BR-pt/manuais/XDManSmartConnect.pdf

Esta funcionalidade pode ser acedida a partir das configurações da aplicação:

V2015.82 até V2016.01
•

Nova função Auditoria AT (impressão do primeiro e ultimo documento de venda)
o Está disponível uma nova função para os produtos de ponto de venda que permite
imprimir o primeiro e ultimo documento emitido no dia. Esta função pode ser
configurada a partir de qualquer botão nas aplicações XD com a função
“IMPRESSAO_FISCAL”.

•

Ecrã de registo de cliente
o Está disponível um novo módulo integrado nas aplicações XD Ponto de Venda
que permite configurar um segundo monitor com os movimentos em registo do
cliente (tipicamente designado por Display de Cliente).
Este módulo pode ser configurado e personalizado a partir das configurações de
terminal “Segundo Ecrã”.

Para mais informações verifique o manual disponível em :
http://www.xdsoftware.pt (necessário link completo ainda não disponível)
•

Definição de Ecrã Principal
o As aplicações XD passam a possibilitar a definição do ecrã de utilização. Esta é
uma configuração avançada a partir do ficheiro de arranque XD.INI e pode ser
configurada como :
STARTONSCREEN = 0
No caso de ter multiplos ecrãs é possível especificar qualquer um deles. As
medidas para display passam a respeitar a dimensão máxima do ecrã
especificado mas continua a ser possível ocupar vários ecrãs, basta para isso
indicar a medida total e iniciar no primeiro ecrã (screen 0).

•

Sistema de Pontos
o As aplicações XD passam a ter disponível um sistema de pontos. Este sistema
permite atribuir pontos por determinadas condições configuráveis e adaptadas ao
negócio em questão.

o A configuração de pontos pode ser efetuada a partir do menu de configurações na
opção “Sistema de Pontos”.
Existe uma função que pode ser configurada a partir de qualquer botão da
aplicação “DESCONTO_PONTOS” que permite efetuar descontos diretos (em
artigos) e gerar Talões de Desconto ou Vouchers.

o Verifique toda a informação relativa ao sistema de pontos a partir do manual
disponível em :
http://www.xdsoftware.pt (concluir o link)

•

Função Histórico de Cliente
o Está disponível uma nova função “HISTORICO_CLIENTE” que pode ser
configurada em qualquer botão da aplicação e apresenta de uma forma rápida
diversas informações uteis relativas ao cliente em uso, tais como, contatos
telefónicos e email, ultima visita, pontos disponíveis e aniversário. É ainda
possível verificar os ultimos movimentos entre datas, as marcações na agenda
(em XD SPA ou com utilização do BackOffice) e consultar ou editar as
observações associadas a este cliente.

•

Função Aniversários
o Está disponível uma nova função “ANIVERSARIOS” a qual verifica e exibe uma
listagem com os próximos aniversários (referentes a entidades (clientes e
fornecedores)) em determinado intervalo de dias , que é configurável no
parametro da função e por padrão verifica nos próximos sete (7) dias.

o Esta função (como qualquer outra) pode ser configurada para ser executada no
arranque da aplicação a partir do menu de configurações em “Conf.Arranque(INI)”.

•

Confirmação de Cliente
o Está disponível uma nova opção, configurável a partir das configurações de
terminal, para confirmação da seleção do cliente na função “CLIE”.

•

Nomear Mesa com Nome do Cliente
o Está disponível uma nova opção para identificar a mesa pelo Nome do Cliente
selecionado e não o Numero da Mesa. Esta é uma opção dedicada aos negócios
que precisam de uma rápida identificação do consumo do cliente em que
normalmente é efetuado de uma forma separada e organizada pela entidade. Por
exemplo Lavandarias, Cabeleireiros, etc. Esta opção está disponível nas versões
Rest/SPA/Disco do Ponto de Venda e pode ser ativada a partir das configurações
de terminal.

•

Visualização do desconto comercial na grelha de movimentação
o Está disponível uma nova opção para visualização do desconto comercial na
grelha de movimentação. Esta opção está disponível para todas as aplicações de
ponto de venda e pode ser ativada a partir das configurações de terminal.

•

Definição de Armazém Associado
o Para uma eficaz gestão de stock, os produtos ponto de venda podem ser
configurados para a utilização do stock de determinado armazém. Esta é uma
configuração muito util em negócios com multi-loja ou multi-armazém. É ainda
possível definir o comportamento do stock do armazém associado. Estas
configurações podem ser efetuadas a partir das Configurações de Terminal.

•

Configuração de Séries Visíveis
o Passa a ser possível definir as séries de faturação visíveis nas aplicações ponto
de venda. Esta é uma opção realizada para instalações com multi-aplicação
(POS/REST/SPA/DISCO/GC) a operar na mesma base de dados de forma a
apresentar todos os relatórios ou funções como “CONTABILIDADE” filtradas à
configuração atual. Esta opção pode ser ativada a partir das Configurações de
Terminal.

•

Comunicação Automática de Guias de Transporte
o É agora possível comunicar de forma automática a emissão de Guias de
Transporte. Não invalidando o método manual, esta opção pode ser ativada a
partir das Configurações Gerais e sempre que é emitida uma Guia de Transporte
a mesma é comunicada (adquire um código a partir da AT) de forma Automática.

•

PATHTAG - Facilidades Multi Sistema Operativo
o As aplicações ponto de venda podem ser instaladas em diferentes ambientes
(Windows , Linux e MacOSX). Existem alguns pontos na aplicação (por exemplo a
configuração de menus combo) que exigem a partilha de ficheiros (normalmente
imagens). Para evitar partilhas recorrendo ao sistema SAMBA na rede é possível
definir uma pasta de arranque comum. Esta é uma opção avançada e pode ser
definida a partir do ficheiro de arranque de cada posto :
(Exemplo Windows)
PATHTAG = C:\XDSoftware\Imagens
(Exemplo Linux e MAC)
PATHTAG = /home/xd/Imagens
Com esta opção ativa, a aplicação vai identificar estes caminhos iniciais e
automáticamente configurar por cada posto os caminhos corretos para a partilha
de ficheiros.

•

Sistema de Relações Publicas (XD DISCO)
o Está disponível um novo sistema que permite controlar os relações publicas e
calcular as devidas comissões. Esta funcionalidade começa a ser configurada a
partir dos Empregados, em que pode ser configurado como Relações Publicas.

o Com as funções “ASSOCIARP” ou “ASSOCIARP_N” é possível atribuir ao cartão
em aberto qual o RP responsável.

o Passam a estar disponíveis dois novos relatórios na versão DISCO em que
permite verificar o Consumo associado e Consumo Detalhado associado a cada
Relações Publicas.

•

Français Bienvenue !
o XD peut fonctionner maintemant traduit en Français !
As aplicações de Ponto de Venda podem agora operar com a tradução na Lingua
Francesa !

•

Transferência de Saldo entre cartões de consumo prepago
o Está disponível uma nova função “CARDCREDTRANSFERE” que permite
transferir saldo diretamente entre cartões de consumo pre-pago. Esta função foi
especialmente implementada para a substituição de cartões ou partilha autorizada
de saldo.

•

Nova organização na apresentação das configurações de Terminal
o Passa a estar disponível uma nova organização das opções por terminal para ser
mais intuitiva a sua configuração.

•

Nova configuração para FAMI_X
o A função “FAMI_X” tem agora disponível uma nova configuração que permite
optar apenas pela visualização dos artigos dentro da família em aberto ou de
todos os artigos (incluindo das subfamilias) da família em aberto. Esta é uma
opção que pode ser configurada a partir das Configurações de Terminal.
Exemplo FAMI_X em modo padrão (mostra todos) :

Exemplo FAMI_X com a opção ativa (Mostra apenas artigos da família ativa)

•

Conferência de Caixa com Multimoeda
o A funcionalidade de caixa passa a ter disponível a possibilidade de conferência
pelas moedas configuradas e não apenas por numerário.

•

Melhorias para comandos X64
o Possibilidade de configuração de password específica por empregado para os
equipamentos X64. Esta configuração poderá ser efetuada a partir da ficha de
empregado onde é indicada a password. Em caso de omissão, a password atual
definida para o empregado é utilizada.

o A verificação do conteudo total da mesa pode agora ser efetuado se enviar um
pedido vazio à mesa indicada.
•

Definição de Empregado Fixo
o Passa a ser possível indicar se o empregado deverá ficar fixo (mesmo
comportamento que função “EMPR_F”) após o Login. Desta forma é possível de
forma automática ter vários empregados que são considerados fixos sem ter que
os indicar a partir da respetiva função “EMPR_F”.

•

Melhorias na Função CUSTOMERDATA
o Foram introduzidas melhorias na função “CUSTOMERDATA” que permitem
referenciar os movimentos do documento em detalhe para , por exemplo,
referenciar para Notas de Crédito.

•

Melhorias na Função OBSCLIENTE
o A função OBSCLIENTE permite agora imprimir a seleção ou a totalidade da
informação para a impressora configurada para os fechos de conta. A melhoria foi
implementada em especial para XD SPA mas disponível também para as
restantes aplicações de Ponto de Venda.

•

XLS2XD – Melhorias no conversor de dados Excel
o O conversor (importador) de dados Excel pode agora ser executado a partir de
qualquer botão do XD pela nova função “XLS2XD”.
o Foram implementadas diversas melhorias das quais destacamos :

•

§

Identificação e Formatação do Tipo de dados presente na folha a importar.

§

Análise dos dados a importar.

§

Velocidade na importação de dados.

§

Possibilidade de importação de diferentes ficheiros.

Submissão automática do SAFT
o As aplicações XD Ponto de Venda passam a permitir a comunicação automática
do ficheiro SAFT-PT à Autoridade Tributária (AT) por opção.

•

Envio de SAFT por email
o Está disponível uma nova opção que permite configurar um email para envio dos
ficheiros SAFT. Esta configuração é efetuada a partir das Configurações Gerais
das aplicações de Ponto de Venda.

•

Inativação de Clientes
o Está disponível uma nova opção para inativar os clientes nas aplicações de Ponto
de Venda. Esta é uma opção para simplificar (reduzir) as procuras pelas listagens
de seleção de cliente. Quando um cliente é marcado como inativo, a aplicação
não permite o fecho de novos documentos, retira o cliente das listas de seleção
mas mantém todo o histórico consultável.

•

Recálculo de Stock Individual
o Passa a estar disponível uma nova opção para efetuar o recálculo individual dos
artigos. O recálculo integral de stock é um procedimento demorado e desta forma,
não sendo necessário o recálculo de todos os artigos, o tempo de processamento
é bastante reduzido.

•

Zonas de Venda Visiveis por Utilizador
o Foram efetuadas diversas melhorias no sistema de Zonas / Mesas para que sejam
apenas apresentadas aos utilizadores apenas as mesas que estes têm acesso.
Por exemplo, no caso de ter configurado o Ponto de Venda para arrancar com a
visualização de Mesas, vão ser apresentadas apenas as que o utilizador atual tem
acesso.

•

Sistema de Cartões para versões REST
o Está disponível uma nova funcionalidade para identificação das mesas a partir de
cartões de banda magnética ou similares nas versões REST dos produtos Ponto
de Venda. Esta funcionalidade é especialmente util em espaços comerciais com
um elevado numero de pontos de atendimento (por exemplo mesas, balcões, etc)
porque elimina as possibilidades de enganos por parte de funcionários na seleção
de mesa. Esta opção pode ser ativada a partir das configurações de terminal.

•

Confirmação de Licença em Utilização
o A pedido de diversos parceiros, as aplicações XD passam a informar qual a
licença em utilização na fase de inicialização de base de dados ou assinatura de
dados da licença.

o As bases de dados estão associadas à licença em utilização. Muitos parceiros
para acelerar o processo de conversão de versões antigas migram a base de
dados do cliente para equipamentos menos limitados acelerando este processo.
Normalmente este processo é efetuado com a licença demonstrativa (por
esquecimento) ficando o cliente impedido de realizar documentos até o
desbloqueio da licença por parte do Suporte da XD. Esta confirmação permite
cancelar o processo dando a oportunidade de repor a licença correta.

•

Melhorias Transferências e Pagamentos Parciais
o Foram introduzidas diversas melhorias no módulo de transferencias e pagamentos
parciais de forma a melhorar a sua utilização, das quais destacamos :
§

Agrupamento de Produtos respeita a configuração da ficha do artigo.

§

Possibilidade de Selecionar o Cliente para fecho de conta.

§

Possibilidade de Selecionar Tipo/Série de documento para fechos de conta.

§

Visualização do Empregado Atual.

§

Visualização do Cliente Atual.

§

Visualização da Data de Movimentação e Informação do documento a ser
fechado.

§

Pagamentos efetuados a partir do ecrã de multipagamento por padrão.

§

Possibilidade de visualizar as mesas de destino nas transferencias a partir
do mapa de mesas.

•

Melhorias no Controlo de Visibilidade dos Artigos
o Foram implementadas novas opções para controlar visibilidade e utilização dos
artigos nas funções FAMI_X, FAMI_N , Delivery e Dispositivos Móveis
(Orders/X64). Passa a ser possível especificar por família se as funções devem ou
não apresentar os artigos em questão :

É ainda possível especificar as mesmas opções por artigo e sobrepor as
definições da família :

•

Envios de SMS a partir da ficha do cliente
o A ficha de cliente passa a dispor da possibilidade de enviar SMS’s aos contactos
presentes nesta ficha.

•

Melhorias na função de Aniversários e envio de SMS’s
o A função de aniversários foi melhorada no seu aspeto visual e recebeu a
integração do XD SMS. Passa a ser possível enviar SMS a partir da própria janela
para os contactos listados.

•

Envio rápido de SMS
o As aplicações ponto de venda passam a dispor do mecanismo de envio rápido de
mensagens SMS.

•

Resumos do Serviço XD SMS
o As aplicações ponto de venda passam a dispor da possibilidade de visualizar
todos os detalhes sobre a conta XD SMS associada.

•

Filtros rápidos e envio de SMS na lista de clientes (função CLIE)
o A função CLIE passa a dispor da possibilidade de, além do filtro tradicional,
conseguir aplicar um filtro avançado sobre qualquer campo à escolha do
utilizador. Passam a estar presentes condições de pesquisa onde se torna
simples, por exemplo, efetuar uma pesquisa entre datas. É ainda possível enviar
mensagens SMS para qualquer qualquer contacto listado :

•

XD SmartConnect
o As aplicações de Ponto de Venda passam a dispor da possibilidade de configurar
os serviços XD SMS, XD360 e a configuração dos dispositivos móveis XD Orders
a partir de uma só opção, o XD SmartConnect.

•

Melhorias XD Orders
o Foram implementadas diversas melhorias nas comunicações entre dispositivos
Android e aplicações Ponto de Venda XD que permitem uma maior estabilidade e
velocidade de operação. Foram também efetuadas diversas melhorias na
aplicação Android XD Orders das quais destacamos :
§

Seleção e Remoção de Artigos
Para adicionar um artigo pertencente a um menu, basta clicar nele quando
a sua família aparecer.
Para o remover, mantenha premido e ele será removido do menu.
No Resumo, poderá clicar no artigo em causa para ir à sua família e lá
proceder à sua remoção.
Mesmo depois da finalização do menu, ainda poderá remover artigos
inseridos no interior do menu, na janela antes do envio da ação

§

Quantidade dos Artigos
Tal como nas aplicações de Ponto de Venda (Rest/Disco), os artigos
associados ao menu não podem alterar a quantidade, estando restingidos à
quantidade configurada no Menu. No resumo do pedido é possível
aumentar a quantidade do menu (como um todo).

§

Revisão do Menu
Poderá rever o interior do menu na janela de SubTotal, tal como qualquer
outro artigo, onde é apresentado o preço de cada artigo do menu.

