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“Poderão ser contemplados campos de utilizadores da ML?”  

  

Essa possibilidade não existe. Os campos disponíveis são os campos base 

da tabela já definidos pela aplicação.  

  

  

“O PHC XL é válido para fichas Safenet?”  

  

O licenciamento do PHC XL CS é efetuado via Internet, ou seja, trabalha 

com proteção por Internet. No caso das fichas técnicas dos parceiros PHC, 

a validação poderá ser feita via ficha Unikey.  

  

  

“Temos de ter o PHC Contabilidade CS?”  

  

Não, o módulo PHC XL CS só pode ser adquirido por Clientes que já 

possuam outro módulo PHC CS, com o PHC On ou Vantagem Garantida 

ativa ou com software PHC CS em subscrição ativa.  

  

 

“Um cliente pode ter uma gama distinta do PHC XL, relativamente ao  

PHC CS?”  

  

Só pode adquirir PHC XL CS na mesma gama do restante software PHC 

CS, podendo consultar bases de dados de Software PHC em gamas 

inferiores.  

·  Quem tem PHC Corporate CS, só pode adquirir PHC Corporate XL CS, ·  

Quem tem PHC Advanced CS, só pode adquirir PHC Advanced XL CS,  ·  

Quem tem PHC Enterprise CS só pode adquirir PHC Enterprise XL CS.  

Relativamente à ligação a uma BD PHC  

·  Quem tem PHC Corporate XL CS, só pode efetuar ligação a uma BD PHC  

Corporate CS,  

·  Quem tem PHC Advanced XL CS, só pode efetuar ligação a uma BD PHC  

Corporate CS ou BD PHC Advanced CS,  

·  Quem tem PHC Enterprise XL CS, pode efetuar ligação a uma BD PHC 

Corporate CS, PHC Advanced CS ou PHC Enterprise CS.  

  

  

“Onde estão disponíveis os templates?”  
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A PHC disponibiliza gratuitamente 4 templates financeiros. Os parceiros 

PHC encontram estes templates no FTP da PHC.  

  

  

“O PHC XL é compatível com que versões do Excel?”  

  

O PHC XL é compatível com Microsoft Office Excel (versão 2007 e 

superiores) de 32 bits ou de 64 bits.  

  

  

“E com Open office ou Libreoffice é possível trabalhar?”  

  

O PHC XL CS está preparado apenas para trabalhar sobre a folha de cálculo 

do Microsoft Office Excel.  

  

  

“Para África vamos ter algo?”  

  

Neste momento este produto encontra-se disponível apenas em Portugal.  

  

  

“Gostaríamos de saber as diferenças entre os Templates essências e 

avançados.”  

  

Não existe propriamente uma diferença. O que existe é um template 

específico que pelos dados que analisar pode ser considerado um template 

avançado. Trata-se do template “Avaliação Empresarial”.  

  

  

“Posso criar funções com a gama Advanced?”  

  

Essa opção só existe na gama Enterprise. A funcionalidade de criação de 

funções é precisamente o que diferencia a gama Enterprise da gama 

Advanced no PHC XL CS.  

  

             

“É possível imprimir toda a informação?”  

  

Sim, a impressão normal do documento inclui toda a informação, valores e 

gráficos.  

  

  

“Os mapas de DR e BAL só têm um período?”  

  

Efetivamente o Balanço e Demonstração de Resultados que visualiza na 

opção própria, diz respeito ao período selecionado. Pode no entanto tirar 

partido do template “Mapas comparativos de Contabilidade” que já tem 



 

4  

  

mapeados os vários meses do Ano em análise, bem como diversos Mapas 

de apoio à gestão.  

  

  

“É possível cruzar contas SNC com Centros de Custo e efetuar 

drilldowns no próprio Excel? Que níveis de configurações são 

possíveis, isto é, posso definir graus de análise de contas SNC e CC?”  

  

É possível no drill-down filtrar pelo centro de custos utilizado nos 

documentos. Mas não é possível cruzar informação da tabela de centro de 

custos com os movimentos contabilísticos.  

  

  

“Relativamente a informação de centros de custo. Há hipótese de 

fazer a respetiva separação?”  

  

Pode analisar determinada rubrica por centro de custos, na medida em que 

o drill-down permite filtrar por centro de custos. Mas não tem uma 

verdadeira análise de centros de custo.  

  

  

“Estes mapas conseguem analisar várias empresas ao mesmo tempo, 

conseguindo uma análise consolidada?”  

  

O PHC XL CS é multiempresa, isto é, permite trabalhar com várias base de 

dados. No entanto, os dados que estarão em análise no PHC XL CS serão 

apenas de uma empresa de cada vez. Para analisarmos dados de bases de 

dados diferentes é necessário desligar a ligação de uma base de dados e 

fazer a ligação a outra base de dados.  

  

  

“O Balanço e DR durante o Ano, para o CEVMC é considerado o 

volume de compras caso não estejamos a trabalhar com SII?”  

  

Para a Rubrica CMVMC o PHC XL vai buscar o saldo da conta 61 + o saldo 

da conta 31.  

  

  

“Tendo contabilidade externa podemos importar esses dados para o  

XL?”  

  

Sim, pode fazê-lo através da ligação do XL a uma folha de excel. Para que 

seja possível trabalhar com uma ligação ao Excel e não ao PHC CS é 

necessário ter um balancete numa folha de Excel.  
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“A configuração é feita de uma só vez, ou sempre que se vai 

trabalhar na aplicação é preciso fazer a configuração de empresa e 

de dados?”  

  

A configuração é feita de uma única vez e podem ficar logo feitas várias 

ligações. Consoante as necessidades precisa apenas de se ligar à empresa 

que pretenda.  

  

  

“Posso enviar um ficheiro xls para um colega sem perder os dados?”  

  

Sim pode. Não consegue manipular os dados na máquina de destino mas 

visualiza toda a informação.  

  

  

“Não há outros mapas base onde se pode retirar informação, por 

exemplo, D. Resultados por funções?”  

  

Os diversos templates disponibilizados facultam já vários mapas, 

principalmente o template “Mapas comparativos de Contabilidade”. Pode a 

partir dessa amostra construir todos os mapas base de que necessita. Na 

zona de “Dados contabilísticos” encontra efetivamente de modo fixo o 

Balanço e Demonstração de resultados.  

  

  

“A PHC disponibiliza alguma versão para teste prévio, por exemplo 

por 30 dias?”  

  

Não, o módulo PHC XL CS pode ser adquirido de duas formas distintas: em 

Aquisição Perpétua ou em Subscrição.  

  

 

“Tem uma modalidade de impressão de um report completo já 

parametrizado, ou teremos de configurar página a página?”  

  

Não existe nenhum modelo de impressão definido, até porque os 

Templates são editáveis, permitindo ao utilizador acrescentar ou alterar o 

que pretende.  

  

  

“É possível comparar informação relativamente a dois períodos 

diferentes, tipo ano n e n-1?”  

  

Desde que tenha os diversos períodos de diferentes anos importados, 

pode criar os mapas que entender para comparar os valores desses 

períodos.  
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“Após a importação para o XL, se alteramos um documento 

contabilístico, como se procede à atualização dos dados no XL?”  

  

O período sujeito a alteração deve ser novamente importado.  

  

  

“No caso do cliente ter uma ficha Sentinel e adquirir o módulo PHC 

XL CS, terá direito à substituição da ficha para uma Unikey 

gratuitamente?”  

  

No caso dos clientes finais, a validação será exclusivamente por internet 

pelo que este problema não se coloca.  

  

  

“O PHC XL CS funciona no Microsoft Office 365?”  

  

Não. O PHC XL apenas está preparado para trabalhar em Microsoft Office 

Excel na sua versão desktop.  

  

  

“Esta aplicação consome licenças? Se sim, de que módulo? É 

licenciado por utilizador?”  

  

Consome licenças do módulo PHC XL CS e o licenciamento a adquirir é por 

PC, ou seja, cada licença ficará atribuída a uma identificação única que 

referencia o computador que tem a instalação.  

  

 

“A utilização do PHC XL é validada por Maquina, ou seja, não o posso 

ter instalado em 2 PCs e trabalhar com a ligação a BD PHC?”  

  

Sim pode. Pode ter o PHC XL CS instalado em tantas máquinas quantas as 

licenças que adquirir.  

Relativamente à partilha de informação, na área de Opções/Outras opções, 

pode gerir e configurar a forma como o PHC XL acede aos ficheiros de 

configuração e de dados.   

Por defeito, o PHC XL já integra as devidas configurações, não sendo 

necessária a intervenção do utilizador.   

Caso pretenda integrar e partilhar as suas configurações pessoais, a partir 

dos ficheiros de configuração e de dados, tenha em conta o seguinte:  

• Nos ficheiros de configuração, o PHC XL faz o uso dos ficheiros 

necessários ao utilizador para armazenar dados comuns, como 
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dados de informação das empresas com que trabalha ou as 

configurações de importação.   

• Nos ficheiros de dados, o PHC XL permite partilhar todas as 

informações contabilísticas usadas pelo software num repositório de 

dados, onde é possível guardar vários períodos para as várias 

empresas com que trabalha. Todos estes dados podem ser 

partilhados por um ou mais utilizadores do PHC XL em outros 

postos ligados em rede.  


