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Introdução:

Esta funcionalidade é útil em determinadas situações, tais como:

▪ Impressão de 2ª via de documentos;

▪ Impressão de cópia de documentos;

▪ Impressão de triplicados a enviar para os gabinetes de contabilidade; 

Funcionamento:

1 – Para utilizar esta funcionalidade deverá aceder a “Utilitários/Re-impressão de Documentos” (1).

Documento – Neste campo encontram-se disponíveis para seleção todos os documentos que se encontram

configurados na sua aplicação e que são passíveis de serem utilizados na emissão de documentos. Para

selecionar mais do que um documento deve clicar no botão “CTRL” do seu teclado e em simultâneo com o cursor

clicar sobre as linhas que pretende selecionar;
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Impressora – Neste campo poderá selecionar a impressora para a qual pretende que o documento seja

impresso. Normalmente este campo encontra-se preenchido com a impressora que utiliza por predefinição;

Formulário – Neste campo deverá selecionar o formulário o qual será o modelo do documento que pretende 

imprimir. Neste campo encontram-se disponíveis todos os formulários registados para os tipos de documentos 

que se encontram definidos na sua aplicação;

Cópias – Neste campo poderá definir quais as cópias que pretende reimprimir (Original, Duplicado, Triplicado, 

Quadruplicado, Cópia). Caso pretenda uma 2ª via do documento deverá ativar a opção “2ª Via”.

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

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

Ficha Técnica Nº 14
Reimpressão de Documentos



Se pretender imprimir em formato PDF deverá ativar a opção “Imprimir para PDF” e definir a pasta de destino

na qual serão guardadas as reimpressões em formato PDF.

Depois de definidos os campos anteriores surge a listagem de documentos, sendo que poderá “Imprimir Todos”

ou “Imprimir Selecionados” clicando nos botões disponíveis para o efeito.

NOTA: por defeito o programa mostra os documentos do mês/ano actual. Se pretender ver documentos

anterioresterá de remover esse filtro.
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