XRP |Gestão de Frota - Novas funcionalidades, melhorias e correções, versão 3.66
Tipo

Área

Nova
funcionalidade

Complementos

Nova
funcionalidade

Complementos

Nova
funcionalidade

Complementos

Melhoria

Contabilização

Nova
funcionalidade

Contabilização

Funcionalidade

Descrição

Foi disponibilizado aos responsáveis dos centros
Responsável Centro
de custos a consulta dos complementos dos
de custo utilizadores que pertencem ao centro de custo de
Complementos
que são responsáveis.
Os responsáveis diretos passaram a poder
Responsável Direto consultar os complementos dos utilizadores dos
Complementos
quais são responsáveis diretos.
Os responsáveis das unidades passaram a poder
Responsável
consultar os complementos das pessoas que a si
Unidade reportam. Os complementos que pode consultar
Complementos
são os que pertencem à sua unidade ou a
unidades abaixo.
Passou a ser possível reprocessar uma fatura cuja
Importação de
a importação falhou, evitando fazer um novo
faturas
carregamento do ficheiro na aplicação.
Disponibilizámos a opção do responsável pelo
Registo de despesas
veículo apresentar despesas e estas serem
com validações e
autorizadas de acordo com as regras existentes
autorizações
para pedidos de manutenção.

Interesse/ Utilizações possíveis

Onde encontrar/ Como configurar

Permite aos responsáveis dos centros de custos
O acesso aos complementos é feito pelo menu: Meus >
terem conhecimento dos complementos afetos
Complementos > Resp. Centro de custo - Complementos
aos centros de custo de que são responsáveis.

Não requer

Permitir aos responsáveis diretos terem acesso à
O acesso aos complementos é feito pelo menu: Meus >
informação dos complementos dos utilizadores
Complementos > Resp. Direto - Complementos
que a si reportam

Não requer

Permitir aos responsáveis de unidades terem
acesso à informação dos complementos da sua
unidade e de unidades abaixo.

Não requer

O acesso aos complementos é feito pelo menu: Meus >
Complementos > Resp. Unidade - Complementos

Facilitar a importação de faturas para as quais a
A importação de faturas é feita utilizando o seguinte menu:
importação falhou devido a questões não
Não requer
Gestão > Contabilidade> Faturas - Importações
relacionadas com o ficheiro
Permite registar despesas e ter os mecanismos
de validação e aprovação, em termos de valores
e intervalos entre a distância percorrida, que
existem para os pedidos de manutenção.

A configuração desta funcionalidade envolve configurações
Ver extranet e/ou
a nível do processo de manutenção e das configurações de
contactar Escrita
contabilização, pelo que aconselhamos a leitura da ficha de
Digital
apoio da funcionalidade
A importação de faturas é feita na ficha do
veículo\máquina no botão:
|Estatísticas| > |Adicionar faturas|

Passou a ser possível o responsável do veículo
adicionar faturas através de ecrã na ficha do
Permite aos responsáveis registarem as despesas
Registo de despesas veículo\máquina.
Para dar autorização ao responsável da viatura\máquina
efetuadas com o veículo e gerar um documento
sem validações e
Quando o responsável adiciona uma fatura tal
para adicionar faturas, deve ir a:
autorizações
facto é comunicado ao(s) gestor(es) do veículo da para serem ressarcidos por caixa.
Configurações > Gerais > Ficha do veículo. Na zona Faturas
empresa por e-mail.
manuais ativar a opção e selecionar os serviços para os
O responsável não pode efetuar estornos.
quais o responsável pode adicionar faturas.

Melhoria

Contabilização

Correção

Ficha do veículo
\máquina

Data Criação

Ficha do veículo
\máquina

Nas empresas com várias divisas, os dados da
tabela dos valores mensais de todas as despesas
Permite filtrar e apresentar as despesas que
Estatísticas - Valores são apresentados na moeda default da empresa.
foram introduzidas noutras moedas que não a
mensais
Selecionando outra divisa configurada para a
moeda default .
empresa, a tabela apresenta as despesas
introduzidas nessa divisa.

Melhoria

www.escritadigital.pt

Na ficha do veículo, no campo "Data Receção"
corrigimos a designação para "Data Criação".
Permitimos também a colocação de uma data
passada.

Requer
configurações

Requer ativar a opção.
Caso necessite de um
documento impresso
para entregar na
contabilidade contacte
a Escrita Digital

O campo "Data Criação" encontra-se no ecrã de criação do
Permitir iniciar a criação da ficha do veículo
veículo.
antes do veículo ser rececionado e registar como
Não requer
Depois do veículo criado encontra-se na ficha do veículo na
afetação uma data passada.
zona Contabilidade.
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Este ecrã é acedido clicando no botão |Estatísticas|
presente no ecrã da ficha do veículo.

Não requer
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Tipo

Área

Funcionalidade

Descrição

Este ecrã é acedido clicando no botão |Estatísticas|
presente no ecrã da ficha do veículo.

Não requer

Poder ter os custos totais do veículo\máquina
numa única divisa, ainda que as despesas
tenham sido feitas em várias divisas.

Este ecrã é acedido clicando no botão |Estatísticas|
presente no ecrã da ficha do veículo.

Não requer

Facilitar o acesso ao ecrã para alteração dos
dados pessoais.

Link Dados pessoais acessível através do ícone Pessoa na
home-page.

Não requer

Estatísticas Detalhes

Melhoria

Ficha do veículo
\máquina

Nas empresas com várias divisas, os dados da
Estatísticas - Valores tabela dos valores acumulados dos despesas são
acumulados
apresentados na divisa base (default) da
empresa.

Melhoria

Framework

Dados pessoais

Multidivisa

Passou a ser possível escolher na configuração da
empresa as divisas em que podem ser
Seleção por empresa apresentadas despesas. As divisas disponíveis na
configuração da empresa são as que estão
configuradas nas taxas de câmbio.

Melhoria

Outubro 2016

Requer
configurações

Permite filtrar e apresentar as despesas que
foram introduzidas noutras moedas que não a
moeda default .

Ficha do veículo
\máquina

Melhoria

Onde encontrar/ Como configurar

Nas empresas com várias divisas, os detalhes de
todas as despesas são apresentados na moeda
default . Selecionando outra divisa, a tabela dos
detalhes apresenta as despesas introduzidas
nessa moeda.

Melhoria

Melhoria

Interesse/ Utilizações possíveis

Introdução do link que dá acesso ao ecrã dos
dados pessoais.

Passou a ser possível apresentar os valores das
estatísticas dos plafonds pela:
- "Data Valor" - data em que os movimentos são
colocados no plafond;
-"Data Documento" - data do documentos.

Poder utilizar na aplicação várias divisas em
simultâneo, mas restringindo por empresa as
divisas em que podem ser apresentadas
despesas.
Útil para as empresas que se encontram em
vários países e que queiram assegurar que cada
empresa apenas utilize as divisas
apropriadas/autorizadas para o país.
A apresentação do quadro mensal de acordo
com a "Data Valor", permite ver este quadro
com o mesmo critério de datas que o ecrã da
conta corrente do plafond.

A inserção das divisas e a configuração das taxas de câmbio
são feitas em: Configurações > Gerais > Taxas de Câmbio
Requer especificar as
A escolha das divisas para cada empresa é feita acedendo
divisas por empresa
ao menu: Configurações > Empresas > Escolha da empresa
> zona Contabilização

No ecrã das estatísticas do plafonds, selecionar para o
campo "Data" as opções: "Documento" ou "Valor".

Plafonds

Estatísticas

Processos

(Permitir que o condutor habitual possa fazer o
registo de quilómetros, permitindo assim
A opção "Condutor habitual pode também registar os
Adicionámos a possibilidade do condutor habitual minimizar o trabalho do responsável pelo
kms?" encontra-se em: Configurações > Frotas > Processos Requer ativar a opção
Registo de utilização também poder registar os quilómetros ou horas veículo.)
no processo de registo de utilização.
Permitir que o responsável do veículo delegue a > Registo Kms
tarefa de registo de quilómetros ao condutor
habitual.
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Não requer

Apoio: xrpfrota.suporte@escritadigital.pt - 21 3811710

XRP |Gestão de Frota - Novas funcionalidades, melhorias e correções, versão 3.66
Tipo

Área

Correção

Processos

Correção

Relatórios

Funcionalidade

Descrição

Interesse/ Utilizações possíveis

Em empresas em que os equipamentos e os
O Gestor de equipamentos de produção passou a veículos têm gestores diferentes, o gestor de
Registo de utilização
poder fechar os processo de registo de utilização. Equip. produção passou a poder fechar este tipo
de processos.
O menu de acesso a este relatório foi mudado
para a zona dos relatórios de custos por veículo,
Custos por faturas
Tornar mais intuitivo o acesso.
pois este relatório apenas traz informação de
custos associados a veículos.

Onde encontrar/ Como configurar

Requer
configurações

Os processos dos equipamentos de produção são acedidos
através do menu: Gestão > Veículos > Processos >
Não requer
Ativos/Pesquisar > Registo - Utilização (ou Registo Quilómetros)
Este relatórios encontra-se acessível no menu: Relatórios >
Não requer
Veículos > Por serviços

Melhoria

Relatórios

Plafonds

Os relatórios de plafonds acumulados passaram a
indicar, na última coluna, o valor total dos
Permite obter o valor total dos movimentos num
movimentos para os serviços associados ao
período, considerando a data valor.
plafond, de acordo com o período pedido. O
período funciona à data valor.

Nova
funcionalidade

Veículos elétricos

Unidade kWh

Na configuração dos serviços passou a poder ser
Permitir configurar tipos de serviços que
escolhida como opção de unidade o kWh,
contabilizam os consumos energéticos dos
permitindo contabilizar o registo dos consumos de
veículos elétricos.
energia elétrica dos veículos elétricos.

O campo "Unidade" do tipo de serviço encontra-se em:
Configurações > Serviços > (Escolha do tipo de serviço)

Relatórios

Custos por
Fornecedor

O menu de acesso a este relatório foi mudado
para a zona dos relatórios de custos por veículo,
pois este relatório apenas traz informação de
custos associados a veículos.

Este relatórios encontra-se acessível no menu: Relatórios >
Não requer
Veículos > Por fornecedor

Correção

Outubro 2016

Tornar mais intuitivo o acesso.
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A exportação dos relatório é feita pelo menu: Relatórios >
plafonds > Acumulados, escolhendo o plafond e o período.
Não requer
Se não for indicado um período, o relatório indica todas as
despesas para o período definido para o plafond.

Requer a escolha do
kWh como unidade do
tipo de serviço
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