
O Integrador Wintouch - Primavera tem como objetivo 

integrar documentos de Vendas, Compras e de Contas 

Correntes emitidos pelo Software de gestão Wintouch na 

plataforma Primavera.  
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 O integrador tem uma Base de dados autónoma 

de forma a manter a total integridade dos dados nas 

plataformas Wintouch e Primavera.

 A solução baseia-se numa aplicação onde se podem 

configurar todos os parâmetros e mapeamentos dos 

documentos, taxas de IVA e famílias de artigos.

 Os documentos são integrados na tesouraria 

(movimentos e liquidações)  

Circuito: (Documento Wintouch  Serie Wintouch  

Documento Primavera  Serie Primavera  Taxa de Iva  

Família de artigo Wintouch  Item Tesouraria)

 Os documentos são integrados via “Standard API” 

obedecendo assim a todas as regras técnicas e de negócio 

do Primavera. Os documentos ficam preparados para 

serem integrados na contabilidade 

Exemplo de mapeamentos:

O integrador apresenta também possibilidade de integrar 

separadamente os tipos de documentos. Faturas\Recibo 

(Inclui todos os documentos que auto liquidam na 

tesouraria) Faturas\Crédito e Recibos.
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Mantenha o Wintouch
sincronizado com o Primavera

CONFIGURAÇÕES

Além dos mapeamentos é necessário também configurar 

as liquidações.

 Para cada tipo de documento, Fatura\Recibo e Fatura\

Crédito, existe possibilidade de diferenciar os recibos.

 É possível também definir a entidade de consumidor 

final. Sempre que um documento não tenha especificado 

NIF é para esta entidade que será integrado o documento.

PERIOCIDADE

 O integrador está preparado para correr 

automaticamente com a periocidade desejada.

BASE DE DADOS

O integrador utiliza 3 base de dados.

 Base de dados Wintouch.

 Base de dados Primavera.

 Base de dados do Integrador.

LOGS

 O integrador apresenta de duas formas os Logs da 

integração, detalhado ou Geral. Estes Logs são guardados 

na base de dados.

 Tem também os Logs locais se a base de dados não 

estiver acessível. 

RELATÓRIO

No final de cada relatório é enviado um email com 

possíveis erros de integração.
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EXPERIÊNCIA
22 anos de inovação e sucesso em tecnologias de informação para todos 
os setores de atividade

CONFIANÇA
Mais de 2000 organizações confiam em nós todos os dias para gerir os 
seus processos

COMPETÊNCIA
Uma equipa dinâmica e multidisciplinar com cerca de 70 colaboradores 
em todo o país

RESPONSABILIDADE
O Desenvolvimento Sustentável e a Responsabilidade Social são parte 
integrante da estratégia da TRIGÉNIUS e um pilar de referência do nosso 
posicionamento no mercado

FLEXIBILIDADE
Uma vasta gama de soluções de software e hardware à medida de cada 
organização

LISBOA
211 165 262

SANTARÉM
243 359 020

OURÉM
249 544 773

FÁTIMA
249 530 800

www.trigenius.pt
comercial@trigenius.pt


