Novidades do Sistema

6.0

Confira todas as inovações implementadas nessa versão do Trier Drogarias

Conferência de Movimentos de Caixa.

Criação de uma configuração que permite o uso de código de barras nos comprovantes de movimentos de caixa e sua conferência
de forma mais ágil, utilizando um leitor, em uma nova tela disponível no Retaguarda (Rel_0275 Conferência de Movimentos de
Caixa).

Consulta produtos na Venda Ultima venda PBM.

Adicionado data da última venda PBM na consulta de produtos no PDV juntamente ao valor da ultima venda PBM.

NFC-e do Ceará.

Adicionado ao sistema a NFC-e através do Integrador para o estado do Ceará, que opera como contigência do MFE.

Lançamento de mais de uma fórmula manipulada na venda.

Permissão para baixar mais de uma fórmula manipulada de uma única vez para o mesmo cliente.

ELLO MAIS.

A Integração com ELLO MAIS impulsiona a drogaria independente no varejo farmacêutico, possibilitando a aplicação de
descontos tornando a Farmácia mais competitiva no mercado.

Juros no recebimento crediário.

Criação de uma configuração para que nos comprovantes de Recebimento de Crediário e Extrato de Venda Crediário o sistema
exiba o saldo devedor com juros calculados.

Integração Cristal Fórmulas com Trier Drogarias Java.

Adequação para integração do Trier Drogarias Java com o sistema de manipulação Cristal Fórmulas.

Entrada de Mercadorias via XML.

Agora é possível filtrar a filial no momento da importação de XML.

Melhoria da tela Baixa de Contas a Receber Cartões.

A tela de Baixa de Contas a Receber Cartões foi recriada em um layout mais moderno e fácil de utilizar. Foi incluida a informação
de número da autorização das transações, facilitando a conciliação com a adquirente.

Devolução de cliente não cadastrado.

Alterado regra na Devolução de Vendas para trazer os dados do cliente da venda original, independente do tipo de cliente
informado na venda, ou seja, caso na venda tenha sido cliente não cadastrado, na devolução irá sugerir “cliente não cadastrado”
e carregar os dados do cliente informado na venda original.

Redução no tamanho do extrato CF-e.

Redução no tamanho do extrato CF-e para diminuir o consumo de papel.

Estorno de saídas de controlados e antimicrobianos.

Alterado o estorno saídas pelo outras entradas para que verifique se o movimento já foi
exportado para a ANVISA permitindo o estorno.

Anotação de Compras.

Adicionado função para comprador poder lançar resposta nas anotações de compras.
Exemplo: Informar a resposta se a anotação será atendida.

Telefone do cliente na DANFE.

Incluído o número de telefone do cliente na DANFE da NFC-e.

Melhoria no cadastro de produtos no campo MS (Reg. Ministério da Saúde).

Adicionado informação de obrigatoriedade do campo para apenas medicamentos sujeitos a controle de regime especial.

Retorno Pedido Profarma.

Sistema foi alterado para identificar os possíveis motivos ao qual o pedido não foi Faturado. Profarma disponibilizou a lista de
retornos possíveis e como tratá-los.

Versão 1.60 NF-e 4.00.

Adequação da NF-e 4.00 para a versão 1.60, conforme exigências da SEFAZ.

Integração com o Layout 2.3 Plugpharma.
Integração com o Layout 2.3 Plugpharma.

Extrato convênio na finalização da venda.

Adicionado novo parâmetro IMPRIMIR PRODUTOS NO EXTRATO DE VENDA DOS DOCUMENTOS NÃO FISCAIS,
permitindo assim o cliente decidir se quer ou não imprimir os produtos no extrado de venda.

QRCode versão 2.0.

Adequação do QRCode da NF-e/NFC-e para a versão 2.00, conforme exigências da SEFAZ.

Evento para inativação de produtos quando estoque é maior do que zero.

Adicionada validação de usuário ao inativar o produto para que o sistema avise o usuário em caso de o produto possuir saldo em
estoque.

Alteração do CFOP de NFCe referenciada.

Alterado para que, em alguns estados, as NF-es que referenciam uma NFC-e sejam emitidas com o CFOP 5.949/6.949, de acordo
com exigência da SEFAZ.

Cadastro de produtos com data de cadastro do código de barras.

Adicionado data de cadastro de código de barras para facilitar no uso do cadastro inteligente.

Alteração no Relação de Devedores de crediário.

Adicionado ordenação pelo maior juros no relatório de saldo de devedores de crediário.

NFe Interestadual.

Inclusão de operação INTERESTADUAL entre emitente e destinatários contribuintes de estados diferentes.

FIQUE ATENTO
EM BREVE MAIS NOVIDADES.

