FICHA TÉCNICA

GESTWARE ETIQUETAS
Esta aplicação destina-se à impressão de etiquetas de Artigos, Clientes, Fornecedores ou de texto livre a
imputar pelo operador. O programa funciona como complemento dos restantes softwares Gestware
Comercial (Faturação, Stocks, Contas Correntes e Compras).

PERSONALIZAÇÃO DO SOFTWARE
Todas as etiquetas a produzir são inteiramente personalizáveis pelo operador, através de um editor visual
apropriado, este poderá definir:
> O tipo de papel e a sua orientação (vertical ou horizontal);
> O tamanho das margens (superior, inferior, esquerda, direita);
> O número de colunas e a distância entre colunas;
> Os campos a incluir em cada etiqueta, o seu tamanho e posição relativa e a altura de cada etiqueta;
> Possibilidade de indicar o número (posição) da primeira etiqueta a imprimir, por forma a não
desperdiçar as etiquetas que sobram em páginas já utilizadas.
No sentido de facilitar o trabalho do operador, o programa inicializa os tipos mais comuns de etiquetas
associados a cada Tabela. Desta forma, poder-se-á optar simplesmente por imprimir as etiquetas aceitando
as definições base do programa ou criar modelos novos de etiquetas por importação dos modelos iniciais.
No momento da impressão, o utilizador dispõe ainda de diversas opções para filtragem dos registos a listar
(primeiro e último), para definição do critério de ordenação (numérica ou alfabética) e para indicação do
número de etiquetas a listar de cada registo.

ETIQUETAS POR SESSÃO
Nesta opção pode-se imprimir etiquetas de Artigos, Clientes e Fornecedores, com a particularidade de:
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> Poder definir um número de etiquetas diferente para cada Artigo, Cliente e Fornecedor;

> Selecionar individualmente quais os Artigos, Clientes e Fornecedores que devem figurar nas etiquetas;
> Na sessão de Artigos é possível fazer corresponder o número de etiquetas de cada artigo ao respetivo
stock físico (a partir da tabela de Stocks) ou às quantidades entradas desse artigo (a partir da ficha de
custeio).

ETIQUETAS DE ARTIGOS
Etiquetas de Códigos de Barras:
> Associação do código interno ou de um dos 5 códigos externos ao código de barras de cada artigo;
> Definição do tipo de código de barras (EAN8, EAN13, UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 25i,
CODE 25iP, CODE 128A, CODE 128B, CODE 128C, MSI Plessey, Codabar, Postnet, PostNet
FIM);
> Parametrização do tamanho de cada código de barras e do ângulo de impressão.

Etiquetas Standard:
> Possibilidade de inclusão na etiqueta de \1123 qualquer campo da Tabela de Artigos (incluindo
Preços de Venda em Euros ou em Moeda Alternativa), Grupos e Códigos;
> Ordenação das etiquetas por Código ou Designação;
> Definição do número de etiquetas a imprimir de cada Artigo.

ETIQUETAS DE CLIENTES

> Possibilidade de inclusão na etiqueta de qualquer campo da Tabela de Clientes;
> Ordenação das etiquetas por Código, Nome, Família, Zona, Código Postal, Localidade, Freguesia ou País;
> Definição do número de etiquetas a imprimir de cada Cliente.
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ETIQUETAS DE FORNECEDORES
> Possibilidade de inclusão na etiqueta de qualquer campo da Tabela de Fornecedores;
> Ordenação das etiquetas por Código, Nome, Família, Zona, Código Postal, Localidade, Freguesia ou País;
> Definição do número de etiquetas a imprimir de cada Fornecedor.

ETIQUETAS DE TEXTO LIVRE

> Possibilidade de inclusão na etiqueta de texto, formas geométricas ou imagens;

> Definição do número de etiquetas a imprimir de cada Texto.

BENEFÍCIOS

> Disponível em Windows 8, 7, Vista e XP ou Windows 2012, 2008 R2, 2008 e 2003 Server;
> Internacional - Capacidade de tradução para qualquer língua pelo próprio utilizador;
> Multiutilizador e Multiempresa;
> Proteção por Sigla e Senha de entrada, exclusivas de cada utilizador autorizado;
> Possibilidade de acesso a qualquer opção do programa através do teclado;
> Mapas e listagens configuráveis pelo utilizador, recorrendo a um editor visual apropriado;
> Ajuda em linha e Manual completo das aplicações em formato Microsoft HTML Help;
> Visualização de qualquer tabela associada a uma opção do programa, através da tecla F9, do duplo click do
rato ou de um botão de consulta;
> Exportação dos dados da aplicação para as principais Folhas de Cálculo, Bases de Dados e
Processadores de Texto disponíveis no ambiente Windows;
> Interface amigável com o utilizador, uniforme em todo o sistema Gestware, possibilitando uma rápida
aprendizagem da aplicação;
> Sistema standard de Menus e manuseamento de dados, compatível com a norma da programação em
Windows;

> Modular - Cada aplicação pode ser adquirida isoladamente, sendo imediatamente ativadas as
capacidades de integração, logo que outro módulo a ela se junte.
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