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Confira todas as inovações implementadas nessa versão do Trier Drogarias

Cadastro Automático de Produtos e fornecedores na entrada XML.

Agora na Entrada de Mercadorias NF-e será possível configurar para que o sistema realize pré-cadastro de produtos e
fornecedores automaticamente não impedindo a entrada das mercadorias.

Gerar pré-pedido de produtos que zeraram o estoque.

No Relatório de Sugestão de Compras será possível filtrar somente produtos com estoque menor ou igual a
zero quando selecionado filtro Sugestão de Compras = Pelas Vendas no Período.

Sugestão de Compras com agrupamento por DCB.

No relatório de Sugestão de Compras será possível agrupar as faltas por DCB
- Princípio ativo.

Sugestão de compras por produto.

No relatório de Sugestão de Compras será possível filtrar apenas produtos específicos para resultado das faltas.

Listagem de receitas pendentes.

Possibilidade de visualização de pendência de lançamento de receitas, efetuar o lançamento da receita na hora da venda como opcional.
Visualização de todos os movimentos que serão enviados em um determinado período ao Trier SNGPC WEB como entradas de
mercadorias, transferências, receitas e perdas.

Integração com ABCFarma.

Possibilidade de utilizar os dados disponibilizados pela ABCFarma, caso a farmácia possua a assinatura, poderá cadastrar
produtos, consultar preços e atualizar preço de forma totalmente direta com a ABCFarma.

Informação se a filial logada é central ou Filial.

Adicionada distinção para usuários logados como Central em azul.

Inclusão de % nos valores de ticket médio e vendas da tela WAP.

Nos painéis gerenciais da visão analítica, foram adicionados percentuais para visualizar facilmente a representatividade de cada
valor no montante do mês. Incluso nos movimentos de vendas por condição de pagamento e ticket médio.

Ceará - Lei Nº 16350 DE 26/09/2017 - Fixação da Lista de produtos farmácia popular em estoque.

Adequação para a Lei Nº 16350 DE 26/09/2017 no estado do Ceará, que obriga que seja impresso diariamente uma lista que
contenha os produtos com estoque vendidos pela farmácia popular.

Cadastro de dependentes direto na Venda.

Agora é possível informar o comprador/dependente na hora da venda e cadastrar automaticamente no cadastro de dependente do
cliente selecionado na venda.

Alteração do valor unitário do produto na venda quando o produto for configurado como serviço.
Agora é possível informar o valor unitário do serviço no lançamento do item na venda.

Fidelidade Marka.

Com a Integração com o Fildelidade Marka será possível promover soluções para fidelização de clientes e aumento do ticket
médio totalmente em sintonia com sistema Trier, permitindo que você acompanhe seus resultados em tempo real através de
ferramentas totalmente online.

Finalização de Venda Ágil.

Com a nova função Finalização Ágil na tela de DAV/Vendas, será possível finalizar vendas sem cliente nas condições de
pagamento A Vista e Cartão de forma mais rápida, otimizando as operações de caixa.

FIQUE ATENTO
EM BREVE MAIS NOVIDADES.

