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Novidades da Versão de 14 de Abril de 2012Novidades da Versão de 14 de Abril de 2012

1.1. Portaria Nº 22-A/2012Portaria Nº 22-A/2012

Esta portaria obrigou a ajustamentos técnicos dos programas, mesmo os já certificados, como é o
caso do Akropole. Foram assim elaborados ajustes:

− Na frase ”Processado por Programa Certificado nº 656/DGCI”, obrigatória nos documentos de 
venda, a nomenclatura DGCI foi substituida por AT.

− A frase “Este documento não serve de factura” foi alterada a palavra factura por “fatura”.

− Nos casos em que o Número de Contribuinte não existia no ficheiro de alunos, quer referente ao 
aluno quer referente ao “Nome no Recibo”, esta linha será inutilizada através de um tracejado 
nos documentos emitidos (Aviso de Pagamento, Facturas/Recibo e Notas de Crédito). 

− Existe uma obrigação de cada utilizador possuir um nome e password para entrar no programa, 
embora  muitos  dos  nossos  utilizadores  nunca tenham alterado a  password  inicial.  Agora  o 
Akropole  verifica  se  ainda  usam  a  password  inicial,  e  caso  assim  aconteça  abre 
automaticamente um ecrã que permite criar uma nova.

− Alguns  dos  nosso  utilizadores  tem  os  recibos  personalizados.  Com  a  alteração  legal  aos 
mesmos pedimos que nos avisem deste facto, mas o aviso não é suficiente. Agora o Akropole 
verifica se existem personalizações que não foram verificadas pelos nossos serviços e, se o 
computador possuir uma ligação à internet, permite o envio directo das mesmas.
 

NOTA: Se não receber nenhum contacto nosso por email no dia útil seguinte a ter
enviado os dados, por favor contacte-nos!
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2.2. Erros CorrigidosErros Corrigidos

− A listagem de Recebimentos por meses, por data de pagamento, tinha o ano errado. A listagem 
foi corrigida;

− As novas configurações de email mostravam um erro se alguns dos campos não estivessem 
preenchidos;

akropole@lytux.com

Paço de Arcos, 14 de Abril de 2012
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