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CentralGest - Analisador SAF-T PT

VISÃO
GERAL

Aplicação está organizada para optimizar as 
tarefas de análise e permite ao utilizador navegar 
nas tabelas do SAFT, através de acessos rápidos 
embutidos nas grelhas onde se visualiza os dados.

ANALISADOR
SAF-T PT

A utilização dos sistemas informáticos 
pelas empresas em Portugal, é realidade quase 
generalizada, e que agiliza as tarefas dos serviços de 
inspecção da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Com a obrigatoriedade da exportação do 
Ficheiro SAF-T PT (Standard Audit File for Tax 
purposes), os programas informáticos passaram a 
disponibilizar facilmente e num formato eletrónico, 
todos registos da faturação e da contabilidade. Deste 
modo, é importante que a informação introduzida 
fique isenta de erros, avisos, omissões, e que 
as situações detetadas, não se voltem a repetir, 
cumprindo sempre todos os requisitos legais da 
estrutura do Ficheiro SAF-T PT.

O Analisador SAF-T possibilita a validação, 
localização e indica com todo o pormenor os 
motivos da ocorrência de erros e avisos visualizados 
na estrutura do Ficheiro SAF-T PT. Além disso, o 
programa é uma solução desenvolvida para gestão, 
permitindo análise através de listagens, tabelas, 
cubos e gráficos dinâmicos.

http://www.centralgest.com/software/comercial
http://www.centralgest.com/software/analisador-saft
http://www.centralgest.com/software/analisador-saft
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Principais Vantagens

 ' Base de Dados Gratuita

 ' Analisador Standard Gratuito

 ' Atualização Online Gratuita (dentro da 
mesma estrutura do Ficheiro SAF-T PT)

 ' Suporte Gratuito

 ' Validador do Ficheiro SAF-T PT

 ' Analisador do Ficheiro SAF-T PT

 ' Abertura de ficheiros com dimensão 
“ilimitada”

 ' Intuitivo e eficiente

 ' Localização na grelha dos erros e 
avisos

 ' I n d i c a ç ã o  d o s  m o t i v o s  d a 
inconsistência

 ' Rapidez de processamento, dado que 
não utiliza a memória na verificação 
e análise

 ' Possibilita a customização das grelhas 
de dados

 ' Otimizado para comparar os registos 
de documentos

 ' Evidencia os débitos e créditos da 
faturação e da contabilidade

 ' Disponibiliza análises em listagem, 
tabelas, cubos e gráficos

 ' Faculta o editor para possíveis 
alterações de mapas e listagens

 ' Incorpora funcionalidades avançadas 
de pesquisa e filtros

 ' Exporta as análises para diferentes 
formatos

 ' Permite a impressão de todas as 
grelhas visualizadas

PRINCIPAIS
VANTAGENS

http://www.centralgest.com
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Analisador SAF-T - Separadores

A SOLUÇÃO DO ANALISADOR SAF-T ESTÁ SEPARADA POR QUATRO 
ÁREAS, DE ACORDO, COM OS OBJECTIVOS DE UTILIZAÇÃO:

DADOS

 ' Abrir SAFT

 ' Abrir Base de Dados 

 ' Propriedades

 ' Juntar SAFT

 ' Guardar Base de Dados

 ' Validações

TABELAS SAFT

 ' Empresa

 ' Plano de Contas 

 ' Clientes

 ' Fornecedores

 ' Produtos

 ' Impostos

 ' Movimentos Contabilísticos

 ' Documentos Comercias

 ' Erros

 ' Movimentação de Mercadorias

 ' Documentos de Conferência

 ' Recibos

OPÇÕES

 ' Configurar

 ' Verificar Licença 

 ' Live Update

OUTROS

 ' Ajuda

 ' Acerca do Analisador

http://www.centralgest.com/software/gestao-de-stocks
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Separador Dados

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
SEPARADOR DADOS

 ' Possibilidade de leitura de um qualquer Ficheiro SAF-T PT, 
independentemente do sistema informático que o originou

 ' Abertura instantânea de ficheiros previamente guardados no 
analisador

 ' Definição do número de parâmetros sujeitos à rutina de análise

 ' Inclusão de ficheiros fragmentados, o que permite analisar 
separadamente cada um ficheiros (faturação e outro de 
contabilidade), ou juntar os vários ficheiros num só.

 ' Resumo da análise criada pelo analisador

 ' Permite guardar a base de dados após a realização de tarefas

http://www.centralgest.com/software/gestao-de-stocks
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Separador Tabelas SAF-T

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
SEPARADOR TABELAS SAF-T

 ' Acesso e análise para todas as tabelas existentes 
na estrutura do Ficheiro

 ' Facilidade de navegação que faculta a movimentação 
entre tabelas, clicando sobre as linhas visualizadas

 ' Organização das grelhas informativas, com recurso 
a separadores que assentam em diferentes níveis 
de detalhe

 ' Tecnologia do cubo e gráfica dinâmica, que permite 
a construção de tabelas e gráficos de informação, 
através da técnica de drag-and-drop (arrastar e 
largar)

 ' Exportação e impressão das listagens, de acordo, 
com as necessidades específicas de análise em 
cada tabela

 ' Impressão direta em todas as grelhas de informação

 ' Informação detalhada no Manual de utilizador
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Separadores Opções e Outros

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
SEPARADOR OPÇÕES

 ' Definição de parâmetros técnicos informáticos, que 
garantem a otimização dos recursos do computador

 ' Limitação das tarefas e validações a executar pelo 
Analisador

 ' Ativação de licenças, garante a passagem da 
versão Standard (limitada) para uma solução 
Corporate (ilimitada), sem incorrer em alterações 
de configuração ou de instalação do programa

 ' Acesso gratuito do serviço de Live Update, que 
disponibiliza ao utilizador todas as atualizações, 
dentro da mesma estrutura do Ficheiro SAF-T PT

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
SEPARADOR OUTROS

 ' Manual de utilização, que descreve em detalhe o 
funcionamento de cada grelha e tabela do Analisador 
SAF-T PT

 ' Visualize informação adicional da licença do software

 ' Obtenha os contactos e localizações atuais da 
CentralGest

http://www.centralgest.com/software/analisador-saft


CentralGest - Produção de Software, SA
Av. Cidade de Coimbra, 92/94

3050-374 Mealhada

T: 231 209 530
F: 231 203 168

E: comercial@centralgest.com
W: www.centralgest.com
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