Gerar o Ficheiro de Inventário
Data: 05-12-2014
Os dados a enviar no ficheiro são os seguintes
 Código do Artigo
 Código de Barras (se não existir deve preencher neste campo o código do artigo)
 Descrição do Artigo
 Quantidade existente em stock a 31/12/2014
 Tipo de Artigo
 Unidade do Artigo

Quantidade em Stock
Só são enviados artigos que tenham stock maior que zero.

Tipo do Artigo
A AT definiu uma tabela para classificar os artigos.
O programa sempre teve essa classificação na ficha do artigo (se é do tipo Mercadoria, Serviços, Mão de Obra, etc…).
Para fazer a correspondência entre a tabela já existente no programa e as classificações atribuídas pela AT tem que ir
a Tabelas -> Tabelas para Artigos -> Tipos de Artigos
Nesta tabela devem preencher a coluna Tipo AT com a classificação definida pela AT e que se ajusta ao tipo
de produtos e serviços produzidos e/ou comercializados pela empresa.
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Criar o mapa com o inventário
Em Mapas -> Artigos -> Inventário (Stock e Físico) tire o mapa com o inventário existente no programa
Nos limites deve marcar a opção Stock Real.
Pode ser conveniente listar o stock a zero e a negativo para os poder corrigir no mapa antes de gerar o ficheiro para a
AT.
Marque também a opção Somar pelos Lotes/Cores/Tamanhos se os seus artigos têm alguma destas propriedades.
No ficheiro a enviar para a AT os artigos não são separados por nenhuma delas, contudo se achar necessário ter na
listagem os artigos separados por essas propriedades não marque a opção. Quando o programa gerar o ficheiro, soma
as quantidades para um único código.
Marque a opção Somar pelos armazéns (na versão Profissional) e selecione todos os armazéns.
Observação:
Antes de tirar o mapa de Inventário faça uma reconstrução de Saldos para o ano de 2014 em
Utilitários -> Reconstrução de Saldos
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Retificar os valores do inventário
O mais provável é que necessite de fazer correções aos valores listados.
Para poder fazer as correções tem que guardar a listagem num ficheiro externo ao programa.

1º - Carregue no botão (A).
Crie uma pasta nova.
Dentro dessa pasta indique um nome para o ficheiro (ex. inventário2014)
Confirme.
2º - Carregue agora no botão (B).
Surge uma indicação que o inventário agora é o físico.
A partir de agora pode alterar as linhas da listagem, fazer correções nas quantidades, nas descrições, et.
Note que estas alterações não têm qualquer reflexo no stock e movimentos dos artigos existente na base de dados do
programa.
3º - No botão (D) pode aceder a mais campos da linha
Pode eliminar artigos, adicionar artigos ao inventário físico que não existem na tabela de artigos.
Pode também adicionar artigos que existam na tabela de artigos mas que pelos filtros aplicados quando se pediu o
inventário não constam neste.
Não esquecer de ir gravando as alterações no botão (B) para evitar perder trabalho caso surja algum imprevisto.
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Voltar a chamar o ficheiro de inventário físico
O mais certo é que necessite de interromper a manutenção do inventário físico e voltar a ela mais tarde.
Para isso tem que ir novamente a Mapas -> Artigos -> Inventário (Stock e Físico) mas agora tem que selecionar do lado
direito da janela o separado Inventário Físico.
Procure aí a pasta e o ficheiro que tem o seu inventário físico para poder continuar com as alterações de dados,
imprimir mapas ou gerar o ficheiro para AT.
Várias Filiais da mesma Empresa
Até a data não é claro que a AT vá aceitar mais que um ficheiro de inventário por empresa. Por isso o programa dá
possibilidade de juntar num único ficheiro os inventários das várias lojas.
Em cada uma das lojas tem que gerar o ficheiro de inventário físico como já foi descrito. Depois é só copiar a pasta
que contem o ficheiro (na verdade são quatro) desse inventário, levar para o programa principal e integrar esse
inventário.
Para isso tem que estar no ecrã de Inventário físico. Carregar no botão (C), localize a pasta com o inventário da outra
loja e faça “Processar”.
Se o artigo já existir no inventário físico do programa as quantidades são adicionadas, se não existir é criada uma nova
linha como os dados do artigo.
Gerar o ficheiro para a AT em formato XML
Carregue no botão (E).
Este botão tanto está disponível a partir dos dados do inventário do stock do programa como do físico.
O programa vai fazer algumas validações aos dados antes de gerar o ficheiro:
• Verifica o tipo de artigo. Artigos que não tenham tipo AT são preenchidos automaticamente com M.
• Só insere artigos com stock maior que zero.
• Verifica se existem artigos diferentes com o mesmo código de barras. Caso existam, o programa diz quais e
não gera o ficheiro.

Na ecrã de geração do ficheiro indique o ano, a data e o contribuinte.
O contribuinte é o que está nas configurações do SAFT.
Indique a pasta de destino e o nome do ficheiro.
Carregue no botão Gerar o Ficheiro.
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Inserir o ficheiro no site da AT

Mais informações em http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/
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Importar os novos códigos de artigos criados no inventário físico
Se na manutenção do inventário físico inseriu artigos que tem em armazém mas que não estão abertos na tabela de
artigos, pode importar esses artigos para a respetiva tabela.
Em Utilitários -> Artigos -> Importar artigos -> Do ficheiro de inventário físico tem uma opção que lhe permite
importar somente os artigos que não existam na tabela de artigos.
Os artigos que já existam na tabela de artigos vão continuar com as mesmas propriedades que têm.

Acertar o inventário do programa com os valores lançados no inventário físico
Em Utilitário -> Artigos -> Lançar inventário físico pode lançar o stock existente no inventário físico de forma que este
passe a ser o inventário real existente na base de dados do programa.
A opção mais aconselhada será a 2º, pois vai permitir que se possa tirar extratos do artigo com movimentos de anos
anteriores até á data e obter valores de stocks iguais aos que se obtém se pedir-mos só movimentos do ano corrente.
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