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01 | Introdução

O Instituto de Informática procedeu à implementação de um WebService para promover a
interoperabilidade entre os Softwares de Gestão dos empregadores e o Sistema de
Informação dos Fundos de Compensação, relacionado com a disponibilização de meios que
permitam a comunicação aos Fundos de Compensação, via Web, da admissão de
trabalhadores, alteração e cessação de contratos.
Para que os utilizadores eticadata possam usufruir deste serviço, foi desenvolvida no ERP
uma solução que permite a interação com este WebService, descrita neste documento.
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02 | Configurações
Para a interação com os Fundos de Compensação é necessária efetuar a configuração prévia
dos web services.
Na janela de WebService (no separador "Web Services - GRH"), acessível através da opção
de “Parametrizações | Utilitários” (no menu “Admin”), foram disponibilizados 3 novos
campos dos webservices a usar para comunicar a admissão, cessação e alteração de contrato
(aos Fundos de Compensação), cujos endereços se encontram já preenchidos.

Na ficha da empresa, nas parametrizações de recursos humanos, no separador
“Autenticação”, foram disponibilizados novos campos com a configuração para ativar e
inserir os dados de autenticação (login e password) nos Fundos de Compensação. Desta
forma, a comunicação com os Fundos de Compensação só será efetuada se a ligação estiver
ativada e com os dados de autenticação introduzidos.

Nota: Os dados para autenticação são obtidos através de registo na Segurança Social, pelo
que é necessário efetuar previamente a adesão ao serviço via Segurança Social Direta.
Existe ainda uma opção para indicar se a janela de comunicação aos fundos de compensação
será aberta automaticamente ao efetuar alterações "relevantes" ao contrato, na ficha do
funcionário ou na janela de cessação de contrato.
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03 | Comunicação com os Fundos de Compensação
A comunicação aos Fundos de Compensação é feita em janela própria, a qual pode ser
invocada diretamente a partir da ficha do funcionário, pela respetiva opção da ribbon, ou
através da opção de menu “Fundos de Compensação” em "Utilitários\Web Services".

A comunicação só é permitida para funcionários que estejam incluídos nos fundos de
compensação do trabalho, configuração disponível na ficha do funcionário - separador
"Contrato". Nessa configuração foi acrescido o campo informativo da identificação do
contrato, o qual é automaticamente preenchido após a comunicação da admissão do
funcionário e não pode ser alterado.
As operações passíveis de comunicação são a admissão de trabalhador, criar e remover
período de rendimento e a cessação de contrato.

Janela de Fundos de Compensação
A janela de fundos de compensação permite efetuar a comunicação de novos registos e a
consulta dos registos já comunicados.
Os registos são apresentados por tipo de comunicação, podendo ser filtrados por
funcionário, registo de comunicação (comunicado, não comunicado ou todos) e/ou estado
de comunicação (com sucesso, sem sucesso ou todos).
A inserção de novos registos para comunicação é feita através da opção de inserir linha,
disponível no menu de “contexto” da grelha de registos. Também é possível a remoção de
registos usando a opção de remover linha do referido menu.
Os registos não comunicados podem ser comunicados de forma individual (na linha) ou "em
massa", usando o botão de comunicar da ribbon, após selecionar os registos pretendidos.
Antes de fazer a comunicação é necessária a prévia gravação do registo a comunicar.
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A comunicação é válida apenas quando se encontram preenchidos todos os campos
necessários para a comunicação em causa. Por exemplo, no caso da admissão, o funcionário
tem de ter número de segurança social. No caso das outras comunicações tem de ter
Identificador de contrato, entre outras informações obrigatórias. Caso não tenha todas as
informações obrigatórias, ao tentar comunicar será apresentada a mensagem: “O
Funcionário não é válido para comunicação”.
Nas comunicações de cessação ou alteração de contrato, no caso dos funcionários para os
quais já tenha sido anteriormente comunicada a admissão e por isso não tenham a
informação do identificador do contrato na respetiva ficha, dado que é um campo
obrigatório, este deve ser indicado na coluna própria na janela da comunicação.
Após comunicação, o estado e data/hora do registo é automaticamente atualizado,
apresentando a indicação de “com sucesso” ou “sem sucesso”. Ao clicar sobre o estado é
apresentada a informação sobre o resultado da comunicação. Uma comunicação feita sem
sucesso não pode voltar a ser efetuada, é necessário proceder a um novo registo de
comunicação.

A grelha de registos permite configuração ao nível das colunas apresentadas e da
disponibilização de filtro de pesquisa, através da opção “Configurar Grelha” do menu de
contexto da mesma. A configuração da grelha é distinta por tipo de comunicação.
No rodapé da janela é feito um alerta para a comunicação de registos manuais, lançados
diretamente na janela sem passar por efetuar alterações à ficha do funcionário, que não
origina a atualização da mesma.
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As comunicações efetuadas com sucesso ficam registadas nos registos de auditoria da
empresa, caso tenham sido ativadas na janela de configuração de auditoria. O registo na
auditoria é feito por tipo de comunicação. Na janela de auditoria é apresentada a informação
relevante por cada comunicação efetuada.

Admitir Trabalhador
Regista a admissão de um novo trabalhador, com informação da modalidade, data de início
e/ou fim do contrato, retribuição base (mensal) e diuturnidades (mensal). Se configurado na
ficha da empresa, é automaticamente aberta a janela para comunicação da admissão ao
registar um novo funcionário, preenchida com os dados necessários (existentes na ficha) para
efetuar a comunicação. Os dados preenchidos automaticamente podem ser alterados.

Criar Período de Rendimento
Comunica a alteração da retribuição base/diuturnidades (mensal) bem como o período pela
qual vai vigorar, associada a um contrato previamente comunicado. Este serviço regista um
novo período de rendimento. Se configurado na ficha da empresa, é automaticamente aberta
a janela para comunicação da criação do período quando se altera o vencimento e/ou
diuturnidades. A data de início do período de rendimento é automaticamente preenchida
com a data associada ao vencimento atual.
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Remover Período de Rendimento
Comunica a eliminação de um período de rendimento associado a um contrato. O período
de rendimento a ser eliminado que é considerado é sempre o com data de início mais
recente.
Para efetuar a comunicação basta indicar apenas o NISS e o identificador do contrato.

Cessar Contrato
Regista a data e o motivo de cessação de um determinado contrato. Se configurado na ficha
da empresa, é aberta a janela para comunicação da cessação ao efetuar a cessação de
contrato pela respetiva janela (no menu “Salários”). O motivo da cessação deve ser indicado
selecionando uma das (três) opções possíveis.

8

GRH - Interação com os Fundos de Compensação| ERPV18

Permissões de Acesso
O acesso à janela de comunicação aos Fundos de Compensação, para utilizadores que não
sejam administradores/supervisores, está sujeito a permissão incluída no conjunto de
permissões da tabela de funcionários, no grupo “Web Services”.
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04 | Licenciamento

A interação com os Fundos de Compensação está disponível apenas para utilizadores com
Active CASE e empresas com país sede Portugal.

Data da última atualização: 06/07/2018
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