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Transformação de documentos 

A transformação de documentos é uma ferramenta que lhe permite duplicar, copiar e/ou 

juntar documentos já emitidos num novo documento. 

 

Por exemplo: 

Um cliente pede uma proforma com muitos produtos.  

Tempos depois, ele volta e pede para facturar aqueles artigos.  

Você não vai inserir novamente todos os artigos, com as mesmas quantidades, etc. 

Bastará para isso Transformar o documento proforma numa factura.  

Isso não altera o documento original, gera um novo. 

 

Outra situação, poderia ser no caso de ter emitido vários orçamentos para uma mesma 

empresa ou mesmo, várias notas de entrega. 

No final, bastará seleccionar todas e emitir uma única factura que terá todos os artigos 

de todos os orçamentos poupando o seu trabalho, que o fará ganhar tempo. E como 

tempo é dinheiro…  

 

Poderá aceder a ferramenta em: 

Documentos Emitidos: (aqui  poderá escolher mais de um documento para a transformação)

 

 

Dentro do Documento:  (apenas um documento por transformação)
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Configuração para transformação de documentos 

A janela de transformação de documentos pode 

até parecer simples mas, existem nela inúmeras 

opções que geram resultados diferentes. 

Ela está dividida em: 

 Documentos 

 Documento Sel. 

 Opções 

 Documento de Destino 

 

Vamos analisar passo-a-passo diferentes situações 
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Documentos 

Lista de todos os documentos seleccionados que farão parte do documento a ser gerado em 

Documento de Destino.  

 

Podem existir (n) documentos na lista mas, apenas os marcados com visto serão utilizados na 

transformação. 

 

Documento Sel. 

O Documento marcado no separador documentos é apresentado com mais detalhe neste 

separador. 
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Opções 

Neste separador, toda a atenção é necessária para que possa obter o resultado desejado. 

 

 
 

Serão inseridos no documento de destino apenas os artigos marcados na ficha com a 
opção activa  

 

 

 As quantidades dos documentos seleccionados serão descartadas nos Artigos que 

possuam quantidade máxima preenchida.  

Neste caso, o sistema irá calcular por estimativa a quantidade necessária para cada artigo a fim 

de repor o stock. 

 

Activado: os Artigos serão separados, individualmente por cada documento. 

Inactivo: os Artigos iguais serão agrupados e somadas as quantidades. Deste modo, 

apenas um Artigo de cada com a quantidade total existente em todos os documentos. 

 

Caso calcule comissões de vendas, deve activar esta opção. Os artigos Iguais serão 

agrupados numa única linha caso pertençam ao mesmo vendedor. Está opção só faz efeito 

caso a opção “Separar Linhas por documento de origem” esteja activa. 
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Outros 

 

Activo:  o Cacimbo irá verificar quais dos documentos seleccionados já tenham sido 

transformados. Assim, poderá evitar repetições. 

Inactivo: Todos os documentos seleccionados serão utilizados na transformação. 

 

Documento de Destino 

Aqui você define que documento, entidade, data, etc, 

serão utilizados para gerar o novo Documento.  

Preste atenção aos campos.  

Ao seleccionar um dos documentos da lista, a entidade 

é automaticamente seleccionada. 

Neste caso, poderá ocorrer que, sem querer, escolha a 

entidade errada ou altere a que escolheu. 

 

Antes de confirmar, verifique novamente os dados inseridos. 

 

 

 

 


