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Ficha Técnica Nº 6
Exportação de Inventário para AT

Introdução:

Esta funcionalidade surge na necessidade de exportar o Inventário para a AT conforme a legislação em vigor.

Antes de fazer a exportação deverá confirmar que tem no stock as quantidades certas, caso necessite de fazer
alguma correção deverá recorrer aos documentos de Inventário

A exportação será realizada no formato CSV ou XML, conforme as indicações do Manual de Integração de
Software da AT. Tem como base os artigos cuja classe de stock está identificada conforme a tabela de
classificação da AT que está no separador Logística na ficha de Artigo do OranGest.

São apenas exportados os campos conforme indicados pela AT, ou seja: Tipo, Identificador, Descrição, Código,
Quantidade e Unidade

Nesta Ficha Técnica vai ser demonstrado, passo a passo, como realizar a exportação do ficheiro. A descrição é
acompanhada de imagens.

Exportação de Inventário de Existências à AT

1 - Para realizar a exportação do Inventário deverá ir ao Exploração->Artigos->Informação de Stocks->Listagem 
de Histórico de Stock de Artigos;

Ficha Técnica Nº 6 – Exportação de Inventário para AT



T: 21 454 20 10
W: magnisoft.pt | .com

Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 13, 1C 
2780-125 Oeiras 

Ficha Técnica Nº 6
Exportação de Inventário para AT

2 - Na primeira vez que aceder à listagem deverá gerar a mesma, clicando no botão ‘Acções->Recalcular o 
Histórico de Stock’:

O programa vai apresentar a mensagem ‘Este processo pode demorar. Quer mesmo avançar?’
Se escolher sim, a listagem será gerada.
Deverá em seguida filtrar a listagem para que esta apresente apenas os artigos com stock maior que 0 (zero), 
conforme indica a imagem seguinte:

3 - Finalmente, vamos clicar no botão ‘Exportar’ e escolher a opção ‘Exportar para Inventário (CSV)’ ou a opção
‘Exportar para Inventário (XML)’.
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4 – Damos um nome ao ficheiro  e guardamo-lo na pasta pretendida.


