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2. Introdução 
 

O presente manual foi criado com o objectivo de dar uma ajuda aos parceiros da ZoneSoft, na 

configuração do software ZSRest. 

Todos os campos, secções e configurações são abordados e explicados, para que a qualquer 

altura este manual seja um ponto de referência quando um cliente lhe colocar questões, ou 

mesmo quando estiver a configurar o sistema. 

Ideias e comentários construtivos são sempre bem-vindos. 
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3. Pré-requisitos 
 

Os terminais de pedidos móveis são cada vez mais uma realidade e um meio de trabalho 

prático e simples, durante vários anos os rádios X64 (e similares) eram a única solução 

disponível no mercado, no entanto, com a evolução dos dispositivos PDA, e redes sem fios, a 

possibilidade de dispor de um terminal mais amigável, é hoje em dia uma realidade. 

O software da ZoneSoft para PDA, diverge dos restastes do mercado, sendo que não usa 

ligações VNC nem com acesso remoto, mas sim uma base de dados interna, que permite a 

movimentação dos dispositivos para zonas sem rede, registam os pedidos, e quando voltarem 

a zonas com rede, processa esses pedidos. 

 

a) Base de dados 
A base de dados SQL Server, deverá estar com porta fixa, e a aguardar ligações externas para a 

porta 1433 (ver manual de ligação em rede). 

 

b) Firewall 
Qualquer firewall que use (Windows ou concorrente), deverá disponibilizar a passagem de 

comunicação pela porta 1433, ou em último caso (não aconselhado) desligar a mesma. 

 

c) Licença 
Para utilizar o PDA deverá dispor de uma licença ZSRest com postos suficientes para além dos 

pontos de venda ainda usar o ZSPDA Interface, que vai usar um posto do ZSRest (logo um 

posto da licença). 

Exemplo: Licença base ZSRest Pro Local tem 3 Licenças, poderá ter 2 POS e 1 ZSPDA Interface, 

se tiver 3 POS, deverá adquirir uma licença extra para o ZSPDA Interface. 

Nota: Só necessita de licença para o ZSPDA Interface, os PDAs não necessitam de nenhum tipo de licença.  

 

d) Rede sem fios 
Um dos requisitos mais importantes para ter a interligação com dispositivos móveis é a rede 

sem fios. Esta rede deverá deixar a comunicação entre o PDA e a máquina que tem a base de 

dados livre de bloqueios. 

Opinião: Efetue pings para testar se existe comunicação entre os vários terminais. 
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e) PDA 
A nível de PDA, neste momento estão funcionais terminais que disponham de Windows CE 4, 

5, Pocket PC e Mobile. 

Além de conhecer o PDA que vai usar, deverá ainda despor de uma ligação via cabo USB ao 

PDA, assim como ter o ActiveSync instalado (Windows XP), ou o Windows Mobile Device 

Center (Windows Vista, 7), para que se consiga ligar ao PDA e enviar ficheiros PC  PDA. 

Nota: O Windows Mobile Device Center nem sempre está instalado por defeito no sistema, para tal ligue o PDA, 

deixe o sistema reconhecer o PDA, e depois use as actualizações do Windows para que este vá buscar a aplicação 

em causa. 

Nota 2: A aplicação ActiveSync deverá fazer download da mesma da internet.  
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4. ZSPDA Interface 
 

A aplicação ZSPDA Interface, como já foi referido no capítulo anterior, é a aplicação 

responsável por processar todos os pedidos vindos dos vários PDAs, tenha em atenção que só 

necessita de uma única aplicação a funcionar para vários PDAs. 

f) Instalar 
Após o download da aplicação do nosso FTP, deverá descompactar os ficheiros para a pasta do 

ZSRest, e executar a aplicação que vai requisitar no seu 1º arranque o número de posto e o 

número de caixa para a qual vai fazer as contas. 

Nota: Apesar de estar na mesma pasta do ZSRest, deverá ter um número de posto diferente, e arrancar 

manualmente a cada vez que se for iniciar trabalho com o posto. 

Após o registo da aplicação no sistema, deverá ir ao Backoffice do ZSRest, e confirmar que está 

registado como posto: Tabelas  Pontos de Venda 

Se o número do posto não existir, adicione manualmente, caso exista, siga para o próximo 

passo. 

Como posto deverá ir à lista de empregados/operadores e no separador “pontos de venda”, 

deverá indicar se o empregado tem permissão para trabalhar com os PDAs. 

 
Permissão no empregado 

 

 

g) Configurar 
No arranque da aplicação ZSPDA Interface, a janela da aplicação vai ser minimizada para o tray 

(ao pé do relógio), para poder configurar a mesma, deverá clicar duas vezes no ícone, e então 

a janela maximiza. 

 
Icone no tray 

 

Nesta janela, pode ver os utilizadores que estão ligados por terminais PDA, e ainda o botão de 

“Configuração” para iniciar a janela de configurações, e o botão “Terminar”, para encerrar a 

aplicação. 
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Janela de operadores 

 

Nota: Para voltar a colocar o ZSPDA Interface, no tray, basta clicar no botão minimizar no canto da janela, se fizer 

terminar, ele encerra mesmo a aplicação. 

 

i. Configuração 

Após clicar no botão “Configuração”, pede o login, deverá usar exatamente os mesmos dados 

de acesso que usa para aceder ao backoffice do ZSRest. 

Surge então a janela, de configurações, que em rodapé tem a identificação do posto e da caixa, 

caso pretenda alterar esta configuração, o mais correto é apagar o ficheiro ZSPDAServer.ini e 

arrancar novamente com a aplicação para a mesma pedir novamente os dados. 

 
Janela de configurações 

 

 

ii. Separador “Definições Gerais” 

Este separador é responsável por definir os parâmetros à semelhança do ZSRest, de como vai 

funcionar este ponto de venda. 



ZSRest 
 

Manual Profissional – v2011 Certificado 
 

7 

 

Hora para mudança de data: Indique qual a hora do sistema até à qual se considera que a 

documentação pertence ao dia de trabalho; 

Sessões de Caixa/Validar utilizadores: Esta configuração deverá ser igual à já definida nos postos 

ZSRest; 

Indicar vendedor nos talões: Sim/Não - Imprime o nome do empregado que pediu a impressão da 

conta, ou fechou a conta; 

Indicar incidências nos talões: Sim/Não – Opção que permite imprimir os valores das incidências ou 

não em tickets, em vendas a dinheiro esta opção é ignorada, visto ser obrigatório apresentar 

as incidências; 

Modo pagamentos nos talões: Sim/Não – Apresenta o tipo de pagamento usado para liquidar a 

conta; 

Validar empregado por mesa: Sim/Não – Se um empregado que abre a mesa, é responsável pela 

mesa até a seu encerramento, caso esta opção esteja a não, qualquer um pode trabalhar em 

qualquer mesa; 

Mostrar todos os pedidos de serviços: Sim/Não – Como explicado no manual de centro de produção, 

ativa ou desativa a impressão de todos os produtos (mais info no manual referido); 

Utilizar monitor do cozinha: Sim/Não – Caso este POS se ligue com monitores de cozinha, e 

pretender que os pedidos vindos dos PDAs seja vistos no monitor de cozinha, deverá activar 

esta opção; 

Emissão de talão de anulação: Sim/Não – Activa a impressão para a impressora primária de um 

documento de anulação; 

Mostrar hora nas vendas: Sim/Não – Imprime a hora a que foi encerrada a venda; 

Dados para VD no talão de controlo: Sim/Não – Se pretender que na consulta de mesa, tenha espaço 

para o cliente escrever o nome e NIF, active esta opção; 

Ordem dos produtos nos talões: Permite organizar os produtos quando impressões nos talões por 

ordem de introdução, por código do produto ou por ordem alfabética; 

Ordenar por família nos talões: Sim/Não – Pode também ativar a organização dos produtos por 

família, e posteriormente a ordenação pela opção escolhida a cima; 

Mostrar a família: Sim/Não – Opção que só aparece se a anterior estiver activa, e permite 

imprimir ou não o nome da família na lista de produtos; 

Agrupar quantidades no talão: Sim/Não – Quando uma conta contêm mais do que uma linha do 

mesmo produto, pode agrupar as linhas somando as quantidades na linha, ou então deixar 

linha a linha como foi adicionado. 

Emissão de contas nos PDAs: Sim/Não – Opção que permite ou não que os terminais PDA possam 

fechar as contas; 
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Preços nas linhas dos documentos de venda: Defina se pretende apresentar os valores líquidos ou os 

valores brutos; 

Mostrar quantidades a 1 nos pedidos: Sim/Não -  Sempre que vá um produto unitário num pedido 

para a cozinha, este apresenta o valor 1 ou não apresenta valor de quantidade; 

Emitir venda assim que se faz pedido: Não/Sim –Ticket/Sim – Venda a dinheirio – Esta opção será útil 

num serviço de takeaway, fast-food e similares, pois assim que faz o pedido pelo terminal é 

logo processado uma documento de venda; 

Dados da empresa no talão de controlo: Sim/Não – Permite ter um talão de controlo com a 

informação da empresa, ou então não apresenta essa informação. 

 

iii. Separador “Documentos e Periféricos” 

Este separador não tem configurações que necessitem explicações detalhadas, visto que a 

informação de configuração, já que é de conhecimento geral do restante software. 

Permite então configurar as impressoras primária e secundaria, indicar titulo, cabeçalho e 

rodapé dos documentos de venda (já explicado no manual de configurações do ZSRest). 

Aspecto dos documento de venda, neste grupo pode indicar impressoras diferentes da 

primária e secundaria, e ainda pode escolher qual o modo de impressão das mesmas. 

Pedidos para a cozinha, é igual à configuração do ZSRest, assim poderá consultar o manual de 

centros de produção, para informação mais detalhada. 
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5. Impressora de pedidos 
 

Uma das configurações bastante importantes no ZSPDAServer, a a configuração das 

impressoras de pedidos (caso existam centros de produção). 

Aceda ás configurações do ZSPDAServer, e no rodapé da janela, encontra-se um botão com o 

nome “Impressoras”, clicando nesse botão, carrega a lista de impressoras de pedidos do 

sistema. 

Terá então que dar indicações que tendo em conta este posto qual é o tipo de ligação/tipo de 

impressão para cada impressora da lista. 

 
Rodapé com botão de impressoras 

 

Mais informação sobre configuração de impressoras de pedidos no manual de centros de 

produção. 

 
Lista de impressoras 
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6. Instalar PDA 
 

Para que este processo é necessário que saiba exactamente qual é o sistema operativo da 

microsoft que o dispositivo PDA dispõem, para saber quais os packs de downloads que deve 

tirar do nosso FTP. 

Assumindo que já descarregou o pack, dentro deste existem 4 ficheiros do tipo CAB. 

 
Lista de ficheiros a instalar 

 

Estes ficheiros tem que ser enviados para dentro do PDA, seja por ligação de cabo USB ou por 

cartão de memória. 

Nota: Não tente executar ou descompactar estes ficheiros fora do PDA, pois o sistema do PDA trata desse 

processo. 

 

Agora no PDA, navegue até à pasta/cartão onde tem os ficheiro indicados, clique para os abrir 

começando no 01.Net... até ao 04, por ordem. 

O PDA irá identificar que é software para ser instalado e vai questionar a sua instalação, no fim 

irá apagar o ficheiro que já não é necessário no sistema. 

 
Raiz do PDA, ficheiro ZSPDA_2 ainda para ser 

instalado 
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7. Iniciar e configurar PDA 
 

Após o capitulo anterior cumprido, e já se ter confirmado a comunicação entre o PDA e a 

maquina que contem a base de dados, podemos proseguir para o primeiro arranque e 

configuração do PDA. 

Navegando até à pasta onde está a aplicação instalada, quando se inicia pela primeira vez, 

apenas existe a aplicação disponivel. 

 Iniciei a aplicação. 

 
Executavel da Aplicação. 

 

Surge então a janela de configuração desta aplicação neste PDA. 

 
Janela de configuração inicial 

 

Servidor: Indique o nome do servidor ou ip de rede, e não necessita de indicar a instância de 

SQL 

Nota: Se utilizar IPs fixos, terá uma comunicação entre equipamentos com maiores garantias. 

Base de dados: Escreva o nome da base de dados, caso não saiba o nome, pode ver essa 

informação no ficheiro ZSRest.udl (microsoft data link). 

Nº do ZSPDA Interface: Indique o número que se encontra registado o ZSPDA Interface. Caso 

não saiba pode ver no rodapé da aplicação (capitulo 3 deste manual) 
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Nº do PDA: Para que se possa identificar o PDA em que cada utilizador está a trabalhar, 

indique qual é o numero do PDA, e não os repita. 

Nº de Colunas de Produtos: A listagem de produtos pode ser apresenta apenas por uma 

coluna, ou duas. No entanto, em duas colunas os nomes dos produtos tem que ser reduzido 

devido à largura do ecrã. 

 Clique em Confirmar, para concluir a configuração. 

 Aguarde uns segundo, para que se toda a configuração estiver correcta a aplicação 

ZSPDA, irá iniciar com o ecrã de login. 
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8. Utilização no PDA 
 

Para começar a utilizar em trabalho o ZSPDA, deverá ter todos os passos anteriores cumpridos, 

e se tudo estiver correcto, ao arrancar no PDA deverá aguardar um pouco para que seja criada 

a cada arranque a base de dados interna. 

a. Login 
Primeira janela de todas, após o arranque da aplicação é o login de empregados, na qual são 

apenas apresentados os que tem permissão para trabalhar nos PDAs. 

 Escolha o utilizador 

 Indique a password (se tiver) 

 “Entrar” para aceder ao proximo panel. 

 
Menu de Login 

 

b. Menu Principal 
Após o login com sucesso, deverá receber a mensagem “sessão iniciada”, caso não receba essa 

mensagem, deverá ir a um ponto de venda e iniciar localmente a sessão. 

Nota: Por vezes pode receber várias mensagens de “sessão iniciada”, “sessão encerrada”, isto acontece caso 

encerre o PDA ou a aplicação se vir ao menu de login e carregar no botão “Sair”. 

Quando receber a mensagem de sucesso, pode começar a trabalhar com a aplicação. 
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Menu principal ZSPDA 

 

Neste menu, tem as acções possiveis de se efectuarem com o ZSPDA. 

Na zona inferior, encontra-te o botão de fazer logout, botão de configurações e o indicador de 

ligação ao servidor. 

   
Botão de Logout Botão de Configurações Sinal de Ligação (activo/inactivo) 

 

i. Configurações 

Neste menu, pode reconfigurar o numero do PDA, o do ZSPDA Interface assim como o numero 

de produtos na lista. 

Tem uma opção de configuração, que lhe permite no menu “Pedidos”, escolher se vai directo 

para o menu de mesa/cartão ou se pergunta para onde é o pedido, basta escolher na opção 

“Área de Serviço”. 

 
Menu de Configuração 
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c. Pedidos 
Clicando no botão de pedidos, acede à janela de escolha de mesa ou cartão (caso não tenha 

activado nenhuma área de serviço como referido na página anterior). 

 Escolha para onde pretende fazer o pedido (cartão/mesa), indique o número do 

mesmo. 

 
Menus de escolha de local para fazer conta 

 

 Após a escolha, surge o menu de pedido. 

 
Menus de escolha de local para fazer conta 
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i. Pedidos por codigo 

Poderá se estiver mais habituado a utilizar rádios X64, fazer os pedidos através de código. 

Se já dispõem de produtos com códigos de PLU, pode usar esses códigos no software, visto 

que o PDA irá dar prioridade ao códigos PLU em vez do código do produto. 

 

 
Pedidos por código 

 

Assim, o cursor fica a piscar no campo produto, no qual pode escrever directamente o PLU ou 

código do produto. 

Nota: O PLU é prioritário ao código do produto. 

Com o teclado numérico indique o código do produto, pode reparar que a seta verde de enviar 

lista de produtos passa a ser um visto verde, para confirmar os campos. 

Confirme o código do produto no visto, o cursor passa para o campo quantidade, se o produto 

existir, caso não exista recebe uma mensagem de alerta que o produto não existe. 

Se existir é identificado abaixo do campo produto, e novamente com o teclado numérico 

indique as quantidades. 

Nota: Se pretender passar apenas uma unidade do produto, é só confirmar a quantidade com o visto, e por 

defeito o software coloca essa unidade a 1. 

 

ii. Pedidos por família 

À semelhança do funcionamento em ponto de venda, existe também a possibilidade de 

navegar por famílias e subfamílias, e identificar o produto ou produtos, no entanto por 

limitações de tamanhos, a navegação teve que ser adaptada. 

Assim sendo, inicia a procura de produtos pressionando o botão de famílias ( ), e entra no 

primeiro menu de famílias. 
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Escolher Família 

 

Se tiver subfamílias, são apresentadas no próximo menu, caso não existam subfamílias passa 

logo para os produtos. 

 
Escolher Subfamília 

 

Chega então ao menu de produtos, após a navegação pelas famílias e subfamílias. 

A lista de produtos é apresentada por ordem alfabética decrescente (AZ). 

 
Menu de produtos 
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No canto superior esquerdo apresenta o número da mesa ou cartão para o qual vai passar o 

produto, e dispõem de botões novos de acção: 

Ver lista de pedidos: Permite sem sair dos produtos saber o que já se encontra adicionado à 

lista sem ter que ir à mesa e depois voltar à navegação. 

Voltar ao menu de Pedido: Se todos os produtos já se encontrarem adicionados à lista, este 

botão (presente em mais menus), permite voltar de imediato à lista de produtos, sem ter que 

navegar para traz na seta. 

Para adicionar um produto à lista, basta simplesmente seleccionar, e na zona superior surge 

uma mensagem de produto adicionado. 

 
Mensagem de sucesso 

 

iii. Pesquisa de produtos 

Pode ainda através do símbolo da lupa no menu principal, entrar no modo pesquisa de 

produtos. 

Ao seleccionar a lupa, surge um menu simples, com um campo de texto (surge o teclado), e 

basta indicar três letras, e seleccionar novamente a lupa, e o resultado da pesquisa surge logo 

abaixo. 

Exemplo: CAF (produtos café), e o sistema procura todos os produtos que contenham essas 

três letras. 

 
Exemplo de pesquisa 
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Ao seleccionar o produto pretendido o sistema volta à conta imediatamente com o produto já 

adicionado à lista. 

 

iv. Comentários 

Como é do conhecimento geral, a ZoneSoft dispõem de dois sistema de comentários, os 

grupos de opções e os produtos de preço 0 começados com @. 

A aplicação ZSPDA permite funcionar com os dois sistema, mas no menu de pedidos, existe a 

função específica para carregar os grupos de comentários, já que com o outro tipo de 

comentários, apenas tem que navegar pelos produtos e adicionar na lista. 

 Para comentar um produto da lista, tem que o seleccionar; 

 
Produto seleccionado 

 

 Seleccione o botão de opções adicionais ( ); 

 Escolha a opção comentários; 

 
Botão comentários 

 

 Navegue na janela de comentários, para definir o que pretende acrescentar ao 

produto; 
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Opções na janela de comentários 

 

 Confirme o comentário, pressionando o visto verde. 

 
Produto com comentário 

 

Deste modo, fica o produto com o comentário associado, e basta carregar no botão de enviar a 

lista para ser processada ( ); 

 

v. Remover produto 

Para concluir as funcionalidades deste menu, falta só a opção de remover produtos da lista. 

 Seleccione o produto em causa, e pressionar o botão de remover ( ). 

 É pedida a confirmação da remoção, e o produto deixa de fazer parte da lista a enviar. 

 
Janela de confirmação 
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h) Consulta de conta 
 

Quando existe a necessidade de informar o cliente dos produtos na mesa, deverá aceder ao 

menu de consulta. 

 Dentro do menu, escolhe se pretende consultar uma mesa ou um cartão; 

 Na janela seguinte, indica o número da mesa/cartão; 

 Surge então a janela com a informação do que consta na conta; 

 
Produto com comentário 

 

vi. Imprimir consulta 

Como mostra a imagem acima além de poder a conta consultar no ecrã do PDA pode ainda dar 

indicações para que a informação seja impressa como talão de controlo que pode levar à mesa 

para o cliente comprovar o que está na conta. 

vii. Transferir consumo 

Uma das novas funcionalidades do ZSPDA é a de se poder transferir consumo de uma mesa 

para outra. 

Para tal, basta pressionar a opção de transferir, dentro da consulta, e identificar o número da 

nova mesa, confirma e todo o consumo é automaticamente transferido. 
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d. Conta 
 

Além dos pedidos os terminais PDA permitem também efectuar a conclusão de uma conta, ou 

seja, efectuar o seu pagamento. 

 Seleccione a opção conta, no menu principal; 

 Identifique a mesa que pretende fazer a conta; 

 A janela seguinte, questiona qual o tipo de documento que pretende (Ticket ou Venda 

a Dinheiro); 

 

 
Tipos de documento 

 

 Por fim, indique como vai fazer o pagamento. 

 
Tipo pagamento 

 

 Após estes passos, o documento sai na impressora que tiver estiver definida no ZSPDA 

Interface como impressora principal. 

 

Nota: Necessita de ter activo no ZSPDA Interface a opção “Emissão de contas nos PDAs”, se não estiver activa, 

não permite pagamentos. 
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e. Anulações 
Para finalizar as funcionalidades do ZSPDA só faltam as anulações. 

 Escolha a opção “Anulações” no menu inicial, e identifique a mesa ou cartão; 

 
Janela de Anulações 

 

A janela de anulações divide-se em duas listas, a superior a lista do que existe na mesa, e a 

inferior a lista do que pretende ser removido. 

Seleccione na lista superior o produto que pretende anula, use a senta que aponta para baixo 

para passar o produto para a lista de anulações; 

Se o produto estiver apenas com uma unidade (1), passa automaticamente para anulação, 

caso sejam mais unidades ou por exemplo produtos a peso (1.2kg) pergunta a quantidade que 

se pretendem anular, como mostra o esquema abaixo. 

 
Esquema de anulação 

 

Para finalizar, usa a tecla do visto verde e volta ao menu inicial. 

 


