m
i
l
r
e
B

TRIER DROGARIAS

Novidades do Sistema

versão

O sistema líder de mercado para gestão de farmácias e drogarias, ainda melhor.

Consulta de Produtos por Princípio Ativo / Rentabilidade e Preço PBMs.

Nova consulta de produtos na tela de vendas, com sugestão de produtos com o mesmo princípio ativo ordenados por
rentabilidade, com possibilidade de filtros de classificação, apresentação e concentração. Apresenta também o preço utilizado na
ultima transação PBM.

Conciliação de Vendas Cartão.

A integração com o sistema da empresa parceira Netunna permite ao usuário do Trier Drogarias a conciliação entre os valores das
vendas transacionadas no TEF e os valores a serem recebidos.

Semáforo de Contas a Pagar.

Agora é possível visualizar o status da geração automática de Contas a Pagar na entrada de mercadorias.
A informação de valores e vencimentos informadas na nota fiscal são facilmente identificadas por meio de um semáforo que
facilita a leitura e conferência da informação.

Cartão Fidelidade - Integração Rede Soma.

A integração com o Cartão Fidelidade da Rede Soma possibilitará ao usuário do Sistema Trier controlar os pontos dos clientes
cadastrados na campanha bem como ter acesso ao programa de premiação para vendedores da Rede Soma por meio da
integração com o programa da TOP Rede Soma.

Layout NF-e 4.0.

Adequações nas NF-e e NFC-e para atender o novo layout 4.0, cuja obrigatoriedade inicia em Julho de 2018.

Melhoria no relatório de Notas Fiscais.

Visando gerar informações mais úteis ao seu contador, o relatório de Documentos Fiscais agora oferece opção de sumarização
por data, gerando informações muito importantes para seu contador.

Sngpc Integrado - Alterações cadastrais.

A partir desta versão do SGF Trier as alterações realizadas nos cadastros de produtos, médicos, fornecedores e laboratórios serão
atualizados no SNGPC WEB.

Cadastro de Cartões - Inativação.

Agora é possível inativar os cadastros dos cartões que não são mais utilizados possibilitando mais agilidade na venda ao
apresentar apenas os cartões ativos.

Entrada automática - mais uma informação importante.

Incluímos na tela de Entrada de Mercadorias NF-e a coluna Filial, com objetivo de agilizar ainda mais o processo de entrada
automática de notas no Escritório Central.

Cadastro de Clientes - Controle de alterações.

O SGF Trier agora possibilita ao gestor identificar as alterações realizadas no cadastro de clientes,
apresentando um histórico de alterações com o usuário e o local da alteração, garantindo mais
controle e segurança para o seu negócio.

Dashboard - Indicadores de desempenho.

Possibilidade de selecionar filial nos indicadores de desempenho no Dashboard Inicial.

SNGPC - Histórico de exportações.

Agora no Trier Drogarias é possível visualizar o históricos de exportações para o SNGPC WEB.

Exclusão de Notas com Medicamentos de controle Especial.

Na tela de Outras Saídas o TRIER Drogarias solicitará e-mail e senha do SNGPC ANVISA quando o
usuário excluir uma nota que tenha produtos de controle especial. Esse novo processo garante
maior segurança nos dados enviados para o SNGPC.

Cadastro de produtos - Aviso na inativação.

Sistema SGF Trier vai avisar ao usuário da tentativa de inativar um produto que ainda tenha saldo em estoque.

Precificação por lojas - Atualização automática de preços.

Na tela de precificação agora é possível visualizar os produtos precificados que tiveram seu preço de venda do cadastro de
produtos atualizado.

Relatório de Conferência de Produtos Controlados.

No Relatório Conferência de Produtos de Controlados e Antimicrobianos adicionamos a informação do laboratório e paciente.

Melhoria na manutenção NFC-e/NF-e Rejeitadas.

Adicionado coluna com o número do item do produto nas telas de "Manutenção NFC-e/NF-e Rejeitadas" e "Emissão de NF-e
(visualizar Itens)" para facilitar a manutenção de itens rejeitados pela Sefaz.

Melhoria no relatório de uso contínuo do Receita Digital.

Inclusão do campo CPF do cliente para facilitar consultas no relatório de Medicamentos de Uso Contínuo no Receita Digital.

Cadastro de produtos - Alerta para produto sem código de barras.

No cadastro de produto, quando for adicionado um novo e não for informado o código de barras, o sistema irá informar que o
cadastro está sendo salvo sem esta informação, pois esta situação pode causar problemas na emissão de notas fiscais
posteriormente.

Relacionamentos CST.

Criação de um botão que cria um relacionamento de CSTs padrão automático na tela de Relacionamento de CSTs Saída X Entrada,
corrigindo informações que possam estar incorretas e agilizando a configuração. As informações geradas devem ser validadas
com a contabilidade da farmácia, pois podem haver diferenças entre estados.
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