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1. Sincronizar todos os terminais, garantindo que não existem documentos por sincronizar. 

2. Aceder ao FTP da Wave Solutions (ftp://wave.pt) e efetuar o download da versão mais 

recente 3.5.0 (aplicação de Mobilidade e Wave Link) 

3. Efetuar a substituição do Executável nos PDAs e Wave Link; 

4. Caso a instalação, contenha documentos dos seguintes tipos: 

 FO – Folhas de obra;  

 NE – Nota de Encomenda;  

 OU – Outros;  

 OR – Orçamentos;  

 PF – Pró-forma 

“Documentos de conferência de mercadorias ou de prestação de serviços 

(WorkingDocuments). Nesta tabela devem ser exportados quaisquer outros documentos 

emitidos, independentemente da sua designação, suscetíveis de apresentação ao cliente para 

conferência de mercadorias ou de prestação de serviços, mesmo que objeto de faturação 

posterior. Não devem ser exportados nesta tabela aqueles documentos que devam constar nas 

tabelas 4.1 – Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices) ou 4.2 – Documentos de 

movimentação de mercadorias (MovementOfGoods).” 

Os mesmos devem ser fechados no Wave Link, ecrã de documentos, evitando assim a 

sua utilização a partir de dia 1 de Julho 2017. 

De seguida devem ser criadas novas séries de documentos, identificando 

inequivocamente a série do terminal que emite. Ou seja, para o NIF da empresa apenas poderá 

existir esta combinação, seja no software Mobile Sales, seja no ERP repositório da informação. 

5. Adequar, caso exista impressão, ao tipo documento certificado conforme os restantes 

documentos já certificados (Fatura, Fatura Recibo, …) 

6. Após realização das respetivas configurações no Wave Link, devem ser enviados os Configs 

para o PDA, ter em atenção que no caso de haver novos documentos devem enviar Config 

com numeradores e garantir com rigor que os mesmos estão atualizados conforme ERP. 
 

Documentos de Suporte 

Portaria 302/2016 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ACD9174B-FA72-4D80-9E99-

760745CC14AA/0/Portaria_302_2016.pdf 

Estrutura de Dados 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/apps/saft-pt04/SAFTPT1.04_01.xsd 

Validador local 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/apps/saft-pt04/validador_v1_04.jar 
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