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Destina-se a Gabinetes de Engenharia, Arquitectura ou idênticos, onde 
permite o registo e o controlo de Clientes, projectos, onde são registados 
custos e os recursos materiais e humanos utilizados em cada projecto. 
Inclusão e visualização de fotos de cada projecto, associação e visualização 
dos desenhos de Auto-CAD. Registo e Controlo de Despesas por Fornecedor 
(Docs.Pagos, p/pagar, etc,) 
 
Com este documento pretendo explicar duma forma rápida e simples os 
passos essenciais para o funcionamento correcto do programa. 
 
Requisitos Mínimos do Sistema 
• Pentium microprocessor, P90 
• VGA monitor (1024 x 768 resolução) – (IMPORTANTE) 
• 1 GB MB livre em disco 
• Microsoft® Windows® NT 4.0 Workstation com Service Pack 4 
instalado,  Win® 98, Win® ME, Windows® 2000, XP ® Vista, 7 e 8 
 
A instalação é feita normalmente pela descompatação do ficheiro RAR 
indicado, numa pasta previamente criada. 
Não esquecer que os computadores que não tenham o Auto-CAD instalado 
deverá instalado a livraria VoloView da Auto-Desk que acompanha o CD para 
permitir a visualização dos ficheiros de Auto-CAD associados e 
referenciados às fichas de dados dos projectos. Livraria VoloView é um 
produto Grátis da Auto Desk.  
O procedimento de instalação é de uma forma simples e inter-activa apenas 
terão de clicar o botão [Seguinte] durante a sua execução na apresentação 
das diversas janelas do programa de instalação.  
 
Após a instalação do programa deverá executar,  clicando no icon associado 
onde é-lhe apresentado uma janela a solicitar o nome do Utilizador e a 
respectiva senha. Por defeito está configurado o Utilizador Utilizador: 
Administrador    Senha: ADMIN com a senha GESTOR. o utilizador e 
digitar a senha correctamente. 

 

• Na primeira vez que executar o 
programa, surge uma janela para 
indicar a localização de instalação do 
programa pelo que deverá ser 
confirmado com OK 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:geral@software-global.info
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
geral@software-global.info                                                 Página 3 de 30 

 

O acesso o programa é imediato desde que 
a digitação da senha seja introduzida 
correctamente. Caso os dados da empresa 
não se encontrem devidamente preenchidos 
o programa solicitará, o seu preenchimento 
através de uma ficha onde poderá indicar 
os elementos de identificação da empresa. 
O programa NÃO FUNCIONA com a 
indicação de  NIFs e NOME DA EMPRESA 
não autorizados,  

 
O Écran Principal 

 
 
Um duplo clique sobre a data surge um calendário. 
 
O fundo do programa poderá ser alterado com outra imagem mas desde que 
seja como o nome fundoprincipal.jpg e substituindo a existente no local da 
instalação do programa. 
 

O SEU FUNCIONAMENTO 
 
Aconselho desde já o preenchimento das tabelas de apoio ao programa que 
são necessárias ao preenchimento mais rápido das fichas principais de 
dados  do programa. 
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Considerações: 
 

Para qualquer tabela os procedimentos de tratamento de dados são simples: 
Em qualquer uma das tabelas ou ficha de dados existem 4 botões que nos 
permitem tratar os dados respeitantes a cada uma delas, note-se que 
normalmente dois deles encontram-se inactivos:  Gravar e Cancelar. 
Tornam-se activos quando introduzimos um Novo registo ou Editamos um 
registo para efectuar-mos alterações 
"NOVO"-permite introduzir um novo registo. 
EDITAR"-permite editar um registo para efectuar-mos alterações 
GRAVA"-Grava os dados referente às operações de "NOVO" e "EDITAR" 
CANCELA"-Cancela a operação de Inserção ou Alteração/Edição 
"APAGA"-Elimina o registo da tabela 
Colocando o cursor do rato em cada um dos botões, o programa indicará uma 
mensagem com a descrição de cada das operações respeitantes a cada 
botão.  
ATENÇÃO: para o bom funcionamento do programa mantenha-se na posição 
do registo no modo de edição e inserção, isto é, no caso de estar a editar 
uma determinada ficha não seleccione outra com o rato. 
 

TABELAS 
 
Como Gestor poderá desde já criar os utilizadores do programa. 
TABELA DE UTILIZADORES 
Os campos a preencher são: 
Nome do Utilizador- por exemplo o primeiro e último nome.  
No caso de indicar o nome do utilizador da sessão de rede ou do domínio 
terá vantagem pelo facto de quando abrir o programa este já lhe posiciona 
no nome de utilizador igual, não tendo de seleccionar o utilizaodor. 
Senha – aconselho no mínimo 5 caracteres e máximo de 10, sem espaços e 
caracteres especiais. 
Nível – (de 1 a 9 sendo 9 o mais alto) O nível tem a ver com os acesso às 
várias opções do programa, por exemplo quem tiver nível inferior a 9 não 
tem acesso ao ficheiro de configuração e ao dos utilizadores. Para 
utilizadores normais indicar nível 7. Ao longo do funcionamento e da 
evolução futura do programa serão ainda estudados e propostos os níveis de 
acesso às várias opções do programa. 
Os itens Projectos, Clientes, Tabelas, Despesas é onde deverá indicar 
com um visto se o utilizador terá ou não acesso a estes ficheiros. Para 
permitir o acesso deverá colocar um V após a criação do utilizador. 
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Tabela de configuração – refere-se à identificação da empresa como o 
nome, morada, nº contribuinte, foto do logo tipo, etc. Normalmente não se 
encontra disponível a maioria dos campos. 
 

TABELAS DE APOIO 
 

 
O preenchimento das tabelas de apoio apresentadas são de fácil execução. 
Trata-se de preencher o máximo de dados possíveis nestas tabelas afim de 
facilitar o preenchimento dos ficheiros principais. 
Serviços – Valores 
Tabela de extrema importância, onde deverá ser preenchido os valores dos 
serviços praticados como por exemplo o custo de uma cópia de um projecto, 
para além dos valores dos recursos humanos, referentes aos valores das 
horas de trabalho normais ou extras. 
 
Centros de Custo  
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Tabela de identificação dos centros de custo para tratamento de dados do 
ficheiro de registo de despesas. Por exemplo: CTT, TV CABO, GASÓLEO, 
etc... 
 
Países Moedas 
Tabela que poderá futuramente ter interesse mas para já não está sendo 
utilizada. 
 

OS FICHEIROS PRINCIPAIS DO PROGRAMA 
 
CLIENTES 
O ficheiro de clientes é onde iremos registar a identificação de todos os 
clientes da empresa, assim como, no caso de existir e ser necessário a 
identificação do procurador. 
 

 
 
O ficha é composta por 4 separadores: 
Ficheiro – dados identificativos do cliente e do seu procurador 
Observações – Observações gerais sobre o cliente 
Consultas – Consultas e filtragens diversas, permite seleccionar os clientes 
de diverso tipo, freguesia ou concelho, assim como consultar clientes que 
tenham no nome determinada palavra, tem interesse na pesquisa de um 
cliente onde não sabemos se o nome próprio ou outro é o 1º 2º ou último 
nome. 
Perante a selecção efectuada ou não permite imprimir uma listagem geral de 
clientes. 
Projectos – Visualizar os projectos associados ao cliente seleccionado 
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Tem opção de impressão de toda a ficha do cliente para apoio, assim como a 
impressão do endereço para envelope de janela do cliente seleccionado, 
nomeadamente para envio de correspondência. 
 
Alguns dos campos possuem acesso a tabelas de apoio como é o caso do 
Código Postal, que com um clique sobre o mesmo abre a tabela de Códigos 
Postais onde poderá seleccionar o pretendido ou caso ainda não exista 
carregar e posteriormente transferir. 
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PROJECTOS 
Este ficheiro é o principal do programa onde se regista toda a informação 
de gestão de um projecto associado a um determinado cliente. 
A ficha de projecto é composta por vários capítulos: 
 
Ficheiro 

 
 
Neste écran regista-se toda a informação do projecto, é importante a 
indicação do  valor da adjudicação sendo este valor que irá trabalhar depois 
com os pagamentos do cliente.  
O Custo das especialidades corresponde à soma registada no separador 
Especialidades- 
Os campos Nº e data da factura são preenchidos após a conclusão e 
pagamento do projecto por parte do cliente, assim como a data de 
conclusão. Trata-se de campos meramente informativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Custos Correntes 
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Neste capítulo iremos introduzir todos os custos correntes ao projecto, 
como por exemplo deslocações dos técnicos, cópias de projectos, serviços 
pagos a terceiros, etc. 
 
Recursos 
Neste capítulo iremos carregar todas as horas de trabalho de cada técnico 
que teve a participação no desenvolvimento do projecto quer na parte de 
desenho ou de implementação. 
Não esquecer que os cálculos são feitos com base na tabela de serviços 
previamente preenchida. 
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Estes dois capítulos Custos Correntes e Recursos trata-se apenas de 
controlo e registo não afectando o cálculos entre o valor da adjudicação e 
os valores pagos pelo cliente.  
Permitirá verificar se houve variação entre o valor adjudicado e os custos 
gerais (Custos correntes + recursos + Especialiades) 
 
Consultas 
Capítulo onde poderá consultar os projectos através de filtragens por 
Cliente ou Concelho, alterar a ordenação do ficheiro, Obter totais dos 
projectos apresentados, seleccionar apenas os projectos por concluir ou 
concluídos, e permite ainda a impressão de três mapas de apoio: 
Mapa Mensal para registo Manual de recursos – é um mapa que permite o 
registo manual de todos os recursos a um determinado projecto. Imprime 
coma identificação do projecto seleccionado. 
Listagem de Projectos – mapa de identificação dos projectos 
Mapa de valores dos projectos – Mapa de apoio à gestão dos valores dos 
projectos. 
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Fotos 

 
Permite associar 2 fotos a cada projecto, no formato JPG, GIF, BMP. 
 
 
 
Pagamentos 
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Neste capítulo iremos carregar todos os valores pagos pelo cliente, 
permitindo assim saber o valor que já foi pago e o que está por pagar. 
 
Por cada um destes capítulo o programa pemite imprimir uma ficha com os 
dados respectivos para isso clicando no botão com uma impressora. 
 
ORÇAMENTOS 
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Neste separador pode criar um orçamento para o projecto. Após o registo 
dos valores com a respectiva descrição poderá definir as condições clicando 

no botão   
A impressão do orçamento é efectuada em duas fases: 

 valores 

 condições do orçamento. 
 
Registo das Especialidades 

 
 
Registo dos custos das especialidades. Permite ainda controlar o 
pagamentos efectuados aos técnicos, indicando a data de pagamento e o 
recibo emitido pelo técnico. 

Totaliza no cabeçalho.  
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Despesas e Honorários 

 
 
Criar uma ficha de honorários e despesas, para entrega ao cliente. 

Por defeito existe um texto que  poderá inserir clicando em  
 Que poderá ser alterado, assim como a indicação do NIB que poderá 

configurar na identificação da empresa clicando 

em   
 
Aconselha-se a indicar a data e o assunto: 

 
 

Imprimir em  
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CORRESPONDÊNCIA 

 
 
Esta opção tem como objectivo o registo da entrada de correspondência por 
projecto, e posterior indicação da resposta. 
Associado a este separador no ecran principal do programa clicando em 

 permite consultar os documentos de todos os projectos. 

 
Permitindo assim a verificação dos documentos que necessitam serem 
respondidos através da data limite. 
Nota: Clicando no cabeçalho de cada coluna, o ficheiro fica ordenado pela 
coluna, onde existe pesquisa associda: 
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Exemplo: se clicar em  o ficheiro fica ordenado pela coluna 

, independente de efectuar a pesquisa  
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Registo de recursos por projecto 

 
 
Apoio rápido à inserção dos recursos a cada projecto. 
NOTA: Algumas empresas optam por apenas uma pessoa ficar responsável 
pelo registo dos dados no programa. Caso o entendam este módulo permite 
que cada técnico registo individualmente as horas que trabalhou em cada 
projecto. 
 
Registo e visualização dos ficheiros de Auto-CAD 

 
Este módulo permite identificar os ficheiros de auto-cad de cada projecto, 
4 por projecto e poder visualizar os desenhos sem abrir o auto-cad. Note-se 
de que no caso de o auto-cad não se encontrar instalado no computador 
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onde irá trabalhar com este programa terá de instalar a livraria Volo View 
que acompanha o CD de instalação do programa. 
Os recursos de visualização do desenho é através das opções que são 
apresentadas com clique do botão direito do rato, sobre o desenho. A 
maioria das opções são familiares aos técnicos que já trabalham com CAD. 
 A Livraria Volo-View é um produto gratuito da Auto-Desk. 
O responsável pela gestão destes dados, com esta ferramenta poderá 
apresentar assim ao cliente a evolução do projecto, sem ter de recorrer ao 
auto-cad, não havendo assim o perigo de alteração do desenho. 
 
 
Gestão Financeira 

 
 
 
Registos 
Este módulo tem como objectivo o registo e controlo de todas as despesas 
referente à empresa, por fornecedor, como luz, água, combustíveis, 
despesas de representação etc. 
Poderá criar várias “CAIXAS”. 
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Para que os dados fiquem correctamente preenchidos aconselho o 
preenchimento do Ficheiro de identificação de Fornecedores. 
Neste ficheiro apenas terá de indicar a data e o nº do documento, qual o 
fornecedor, e o centro de custo (Tabela anteriormente preenchida) o valor 
total do documento. Posteriormente a data de pagamento e a colocação no 
campo de observações da forma de pagamento: dinheiro, ou se cheque o nº 
do cheque e a dependência bancária. 
 
Consultas 
Nesta opção temos acesso às varias consultas possíveis do ficheiro, saber 
indicando o intervalo de datas dos documentos quais os documentos que se 
encontram por pagar ou os que já estão pagos, podendo ainda seleccionar o 
centro de custo pretendido. 
Por cada consulta resultante poderá imprimir o respectivo mapa.  
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Técnicos 

 
 
Registo de identificação dos técnicos da empresa. 
 
Possibilidade de imprimir um mapa de apoio individual para registo manual 
das horas normais ou extras efectuadas a cada projecto. 
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Fornecedores 

 
 
Ficheiro dos fornecedores e Entidades  
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PDFs 
Este módulo tem como objectivo o registo da localização de documentos em 
formato PDF, que são importantes para a empresa. 
Poderão ser associados a uma única pasta, ou apenas identificar a sua 
localização no computador. 
Permite também a pré-vizualização do documento. 
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Gestão de OBRAS 
 
Este módulo tem como objectivo o controlo de obras, efectuando para tal o 
registo de todos os recursos afectos à obra. 
Neste 1º separador é identificado a obra. 
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Registo de Recursos: 

 

 

 

 
 
O registo de todos os recursos serão totalizados na ficha da obra: 
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Orçamentos 
Individualmente por obra e por fracção ou rubrica de construção poderá ser 
elaborado um orçamento 

 
Registo de Fracções onde a construção são prédios: 
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Impressão da Ficha da Obra: Na totalidade ou por recurso 

 
 
Tabelas de Apoio para registo de recursos: 

 
Equipamentos: 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:geral@software-global.info
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
geral@software-global.info                                                 Página 27 de 30 

Pessoal 

 
 
Artigos 
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MAPAS DE APOIO 

 
Mapa Anual de Despesas Efectuadas 
Valores das despesas correntes da empresas distribuídos ao longo dos 12 
meses de determinado ano. 
 
Recursos aplicados a cada projecto 
Listagem por técnico das horas efectuadas a cada projecto 
 
Conta Corrente 
Listagem de valores dos projectos: valores adjudicados, despesas gerais 
totais e valores pagos pelo cliente. 
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UTILITÁRIOS 

 
 
Permite visualizar imagens – todos os sistemas operativos com excepção do 
XP  
 
Abrir e Visualizar outros ficheiros de Auto-Cad através da livraria Volo-
View 
 
Alteração de Senha individual do Utilizador 
 
Reindexar Ficheiros – esta operação deverá ser periodicamente executada 
e principalmente  sempre que se note uma certa desorganização nos 
ficheiros do programa. 
 
Outras opções do programa 

 
Sobre o programa – Características técnicas do programa e dados sobre o 
autor 
 
Relógio – Um relógio analógico 
 
 
 
 
 
Ajuda ao Utilizador 
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Uma pequena ajuda ao utilizador, com diversas informações. 
 
 
 
NOTA FINAL: 
 
Este projecto não ficará por aqui, estou aberto a qualquer 
sugestão no sentido de o melhorar cada vez mais, quer no 
melhoramento na informação apresentada actualmente assim 
como a inclusão de novos módulos que sejam necessários e 
deveriam ser inseridos, que possa enriquecer cada vez o 
programa de forma a facilitar ainda mais a gestão das empresas 
a que se destina. 
 
Herberto Silva 
geral@software-global.info 
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