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Assunto : IFRS 16, funcionalidades disponibilizadas 

Distribuição : clientes e parceiros XRP |Gestão de Frota 

 

 

1 Funcionalidades sobre o contrato 

1.1 Sumário 

A partir da versão 3.74 é possível aos nossos clientes com contratos de aluguer operacional, aluguer de 

longa duração e leasing carregarem o contrato inicialmente celebrado, o valor do ativo e gerar os planos 

de pagamentos para toda a vida do contrato. Este carregamento pode ser feito individualmente por ecrã 

ou por upload de ficheiro. 

Disponibilizamos também a possibilidade de o XRP calcular o valor do contrato com base numa taxa de 

juro que cada cliente pode definir com base nas rendas contratadas. 

Com a receção das faturas dos fornecedores, a posição do contrato é atualizada, a fim de em qualquer 

momento se conhecer a posição líquida do contrato. Esta funcionalidade permite assim ter a posição do 

contrato em termos de ativos/direitos e passivos/responsabilidades sempre atualizado. 

1.2 Importação/exportação da informação do contrato 

Novos contratos podem ser colocados por ficheiro ou por ecrã. No atual relatório com informação do 

contrato foi incluída uma opção que permite tirar a informação de contrato por ficheiro de modo a 

facilitar o carregamento dos contratos em outro sistema.   

 

1.3 Criação/alteração no contrato e webservice 

Disponibilizámos um procedimento que permite enviar para a contabilidade os movimentos de criação do 

contrato em termos de ativos e passivos, quer quando da criação do contrato, quer quando de 

alterações. Para os clientes que já usam o interface de criação/edição/abate do imobilizado, este novo 

interface é autónomo, podendo coexistir os dois em separado. 

 

2 Faturação sobre o contrato 

Disponibilizámos a opção de quando vêm as faturas de locação permitir identificar os serviços faturados 

incluídos em contrato e os extracontratuais e, de acordo com a informação se o serviço está contratado 

ou não, enviar os respetivos códigos contabilísticos e código de contrato no sistema contabilístico do 

cliente 

Disponibilizámos também um mecanismo de validação das faturas face ao contrato. Este mecanismo 

permite confrontar os valores faturados mensalmente contra os serviços alertados e a validade do 

contrato  e alertar para divergências. 



 
 

 
Escrita Digital, S.A. Edifício Castil – Rua Castilho, n.º 39, 10.º F – 1250-068 LISBOA – PORTUGAL 

Telefone (+351) 21 381 17 10 | suporte.xrpfrotas@escritadigital.pt 

 

3 Novos relatórios 

Foi criado um novo relatório que permite mostrar num único ficheiro os valores ativos e passivos de toda 

a frota, bem como o plano de pagamentos. Tem filtros, por tipo de contrato, datas e fornecedores. 

 

 

Lisboa, 19 de setembro de 2019 

A equipa do XRP |Frotas 

 


