
FIQUE ATENTO
EM BREVE MAIS NOVIDADES.

Novidades do Sistema
Confira todas as inovações implementadas nessa versão do Trier Drogarias

6.1

Bloquear campo ‘% desconto’ ao inserir o item
Adicionado a possibilidade do sistema não permitir o usuário a preencher o campo ‘% desconto’ ao inserir o item, desta forma 
apenas o sistema, através das regras de desconto configuradas, poderá inserir desconto na venda.

Opção para converter uma DAV em orçamento.
Adicionado um controle melhor da DAV, separando o que realmente é DAV e o que é orçamento. Modificado para que o sistema 
não comprometa o estoque quando for um orçamento.

Possibilidade de visualizar somente a última alteração de preço do produto.
Criado um novo filtro no relatório de produtos com preços alterados que possibilita o cliente visualizar somente a última 
alteração do preço de produto.

Possibilidade de editar um item já lançado na venda.
Modificado para que o sistema permita editar um item já lançado na tela de DAV e vendas, exceto para venda cupom fiscal.

Possibilidade de informar destinatário para o tipo de saída.
Criado opção na tela tipos outras saídas que permite o cliente decidir qual destinatário ele deseja informar quando usar o tipo de 
saída na tela de outras saídas.

Modificado o relatório de sugestão de compras.
Modificado relatório de sugestão de compras para que facilite o cliente a utilizar pelo smartphone.

Atualização de preço pelo PMC.
Modificado para que o sistema permita atualizar o preço do produto na entrada de mercadorias pelo valor do PMC informado no 
XML do fornecedor.

Exclusão de XML na entrada de mercadorias NF-e.
Criado opção para que o cliente possa excluir o XML da entrada de mercadorias NF-e, possibilitando assim uma nova busca no 
SEFAZ.

Modificado rotina de descriptografia do arquivo de ECF.
Modificado para que se ocorrer problema de descriptografia do arquivo de ECF o sistema recrie o arquivo não trancando a venda 
ou necessitando de suporte para liberar a ECF.

Aplicativo Conferência de Transferência Ágil (Trier Mais).
Desenvolvido aplicativo para efetuar conferências de transferências entre filiais de forma mais eficiente.

Criado a possibilidade de não importar notas de determinados fornecedores.
Criado configuração no cadastro de fornecedores para não importar notas caso fornecedor não for de
mercadorias para revenda.

SNGPC - Histórico de exportações.
Agora no Trier Drogarias é possível visualizar o histórico de exportações para o SNGPC WEB.

Incluído campo Sexo no CRTL+F8.
Incluído campo sexo no CRTL+F8 na tela de vendas.

Possibilidade de alterar o valor unitário do produdo na venda.
Criado parâmetro que possibilita alteração do valor unitário do produto na venda sem que o sistema calcule a diferença aplicando 
desconto ou acréscimo. Função disponível apenas para estados NÃO PAF.

Preenchimento de parcelas no cartão Convcard.
Feito para que o sistema assuma na tela do cartão Convcard a mesma quantidade preenchida na tela de parcelas convênio na 
finalização da venda.

Enviar vendas retroativas a data de implantação do TopVendas Soma.
Criado integração com o programa de fidelidade e descontos ObjectPro(SOMA).

Integração com o programa de desconto ObjectPro.
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.

Impressão de documento na renegociação crediário.
Criado configuração para que o sistema imprima um comprovante referente a renegociação de crediário.
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