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Conceito

Este

documento

tem

por

objectivo explicar em detalhe
algumas novidades da versão
2015.1 do Pingwin FO
Este documento não substitui a
leitura do release_info.txt nem
do manual da aplicação.
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Pingwin FO 2015.1
Destaques desta versão

Impressora de SMS

Tokens de Licenças

Pagamentos QRCode MeoWallet

Um novo dispositivo que permite enviar

Permite aos nossos parceiros desbloquearem

Display gráfico de cliente passa a mostrar um

documentos, relatórios para um ou vários

datas de validade de utilização da aplicação

QRCode que permite o pagamento de contas

números de telemóvel via sms.

utilizando tokens de desbloqueio sem a

utilizando a aplicação MeoWallet

necessidade de internet.

Impressora de Email

Backup online

Suporte Pagamentos MBWay

Um novo dispositivo que permite enviar

Mantenha-se os seus dados em segurança

Novo meio de pagamento móvel disponível

documentos, relatórios para um ou vários

com backups online automáticos e integrados

para o fornecedor de pagamentos móveis

endereços de email.

na mycloudPIE.

MBWay

Posto apenas dispositivos

Dashboard

Ligação ao myCloud PIE

Alteração de “Posto apenas de dispositivos”

Novo Dashboard na própria aplicação para

Com integração directa e exclusiva com a

para “Posto apenas de leitura”

facilitar a analise do

myCloud PIE permitindo através de chave
descarregar a licença e/ou subscrever outros
serviços como PingWin Cloud ou Dashboard
PIE.
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Pingwin FO 2015.1

The mobile phone acts has a
cursor to connect the digital and
the physical.//
//

Marissa Mayer
Google computer cientist
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Download Licença
Instalação automática da licença do Pingwin

Após a subscrição de um Primum FO
(quer seja datacenter ou não), é possível
proceder ao download da licença e a sua
instalação automatica através da chave
de autenticação/recuperação.
Ao introduzir a chave a aplicação vai
aceder ao site da PIE, descarregar e
instalar o ficheiro de licenciamento e
caso acha um backup online, vai
proceder à reposição do backup.
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Token de desbloqueio
Desbloquear a data de validade sem internet
Os nossos parceiros agora têm a
capacidade de bloquear qualquer
Pingwin com a data de expiração
que pretenderem, para isso acedem
ao myCloudPIE e configuram uma
data de expiração para a licença do
seu cliente. Após essa configuração
instalam a licença no Pingwin FO.
8 dias antes da data de bloqueio o
operador começa a receber a
mensagem que o sistema vai
bloquear e que só poderá ser
desbloqueado pela inserção de um
token.
Neste momento o nosso parceiro
poderá ir ao site e gerar um token
novo para a nova data pretendida de
bloqueio para que o cliente o insira
na sua aplicação.
Importante: só funciona com
Hardlocks físicos.
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Impressora de SMS
Envio de documentos, relatórios por sms

Aceda a Gestão - W4 Pingwin - USendit e
crie uma conta.
Após ter a conta criada poderá
configurar a impressora SMS em
Sistema - Técnico - Dispositivos.
Após adicionar a impressora esta estará
disponível para configurar eventos de
relatórios, onde poderá por exemplo,
enviar fechos de caixa via sms para um
ou mais numeros de telefone.
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Impressora de Email
Envio de documentos, relatórios por email

Este novo dispositivo foi criado com
o objectivo de tornar o WinREST
capaz de enviar emails nos eventos
de fecho de sessão, caixa,turno, dia
e ou a pedido.
Para isso é necessário aceder a
sistema técnico dispositivos e
acrescentar o dispositivo Impressora
de Email.
Após adicionar a impressora esta
estará disponível para configurar
eventos de relatórios, onde poderá
por exemplo, enviar fechos de caixa
via sms para um ou mais emails.
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Token de desbloqueio
Desbloquear a data de validade sem internet

Os nossos parceiros agora têm a
capacidade de bloquear o WinREST
com a data de expiração que
pretenderem, para isso acedem ao
myCloudPIE e configuram uma data
de expiração para a licença do seu
cliente. Após essa configuração
instalam a licença no WinREST FO.
8 dias antes da data de bloqueio o
operador começa a receber a
mensagem que o sistema vai
bloquear e que só poderá ser
desbloqueado pela inserção de um
token.
Neste momento o nosso parceiro
poderá ir ao site e gerar um token
novo para a nova data pretendida de
bloqueio para que o cliente o insira
na sua aplicação.
Importante: só funciona com
Hardlocks físicos.
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Dashboard
Mantenha-se a par dos principais indicadores do seu negócio

Passou a ser possível consultar em
Gestão - Dashboard, vários
indicadores do seu negócio com
comparativo anual.
Relatórios:
Vendas por hora;
Documentos por hora;
Top 5 Vendas por artigo;
Top 5 Vendas por quantidade;
Top 5 Vendas por empregado;
Total de Impostos
Métodos de pagamento
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LÍDER TECNOLÓGICO E LÍDER DE MERCADO

