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Pré-Analisador SAFT-PT EnterpriseSnap

Tendo em conta que a grande maioria das aplicações Enterprisesnap contém dados
com anos de histórico e existindo hoje regras de obrigatoriedade que não se aplicavam no
passado, existe uma quantidade considerável de informação cujo preenchimento era opcional
mas que agora é de indicação obrigatória no ficheiro SAFT-PT. Assim disponibilizamos uma
mini-actualização que permite fazer um conjunto de verificações com a finalidade de evitar
alguns erros de na validação do ficheiro SAFT-PT.
Esta actualização/funcionalidade é gratuita, mas válida apenas para as versões 7.81 (as
mais recentes). A mesma não deverá ser usada em versões anteriores sob pena da aplicação
deixar de arrancar ou provocar comportamento indesejáveis.
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Como verificar se já tenho a versão mais recente

No menu, escolher a opção Ajuda| Acerca de.
O formulário que abre, apresenta no canto superior direito a série da aplicação, tendo entre
parênteses a indicação da versão do executável.
Se tiver necessidade de exportação o ficheiro SAFT-PT, a versão deverá ser v1.xx.xxx(7.81.xxx).
Se cumprir estes requisitos, poderá incorporar esta funcionalidade na sua aplicação.

Passo 1 – Actualizar a aplicação:
Deverá fazer o download do ficheiro de actualização em:
http://www.enterprisesnap.pt/parceiros/saft_781_01-02-2013.zip
Descompactando, deverá ficar com uma pasta de ficheiros e um executável.
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O Objectivo é:
- Actualizar a aplicação importando os ficheiros que estão dentro da pasta;
- Substituir o executável que tem na pasta “Programas” pelo anexado.

Actualizar a aplicação com novas funcionalidades:
É sempre recomendável que crie em primeiro lugar uma cópia de segurança da aplicação.
Depois, pelo menu, Utilitários|Inicializações|Actualizar a aplicação:

Deve seleccionar a pasta onde terá os ficheiros descompactados e clicar em “Ok”.
Note que não deverá ter mais nada dentro da pasta além dos ficheiros descompactados e que
o icon da pasta deverá mostrar a pasta aberta.

Substituir o executável
Procure a pasta da sua aplicação em
C:\Programas\EnterpriseSnap\ESxxxxxADV\

(xxxx representa o nome da sua aplicação)
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Substitua o ficheiro com o nome da sua aplicação pelo que fez download e indicado acima.
Nota: Deve renomear o ficheiro novo para o nome da sua aplicação.

Considerações adicionais
Deve ter em conta que, na ficha da sua empresa na aplicação, devem estar cumpridas as
seguintes regras:
a) o código postal seguir, obrigatoriamente, as regras dos CTT, começar pelos sete dígitos
(0000-000) e conter o hífen como separador. A designação da localidade é opcional;
b) o Numero de contribuinte deverá conter apenas os nove dígitos legais, sem qualquer espaço
e/ou letras para a identificação do país.

Passo 2 - Criar o ficheiro SAFT-PT
Escolha a opção do menu Utilitários|Listagem Saft-PT
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Depois de abrir a janela de parâmetros clique em “Pré-validar” para, entre outros:
- Identificar IVAS eventualmente mal atribuídos;
- Identificar códigos postais em falta;
- Identificar países criados sem código SAFT;

Depois de efectuada a operação anterior, deverá então criar o ficheiro usando os seguintes
passos:

- Seleccionar a opção “Comunicação de documentos”;
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- Indicar o ano e o mês a exportar (sendo que Janeiro será do mês 1 ao mês 1; Fevereiro: do
mês 2 ao mês 2, e consecutivamente)
- Clicar em “OK”;
- Indicar o nome e a localização do ficheiro a criar.

Passo 3 - Como testar o Ficheiro
Abra o seu browser de internet no seguinte endereço:
https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/fesaftup_static/html/saftapplet.html

Selecione o ficheiro. A validação iniciar-se-á automaticamente.
Legenda:
Nº de Facturas: Quantidade de documentos emitidos;
Total de Débitos: Valores das notas de crédito efectuadas;
Total de Créditos: Valores total das vendas emitidas.

NOTA:
O Total de creditos irá coincidir com o Total de Vendas /Mapa de IVA da aplicação
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