Novidades do Sistema

6.2

Confira todas as inovações implementadas nessa versão do Trier Drogarias

Adicionado campo "Inscrição Municipal" no Cadastro de Clientes, que poderá ser habilitado/editado somente
quando o "Tipo Contribuinte" for igual a "Contribuinte ICMS".
Inclusão do campo Inscrição municipal no cadastro de clientes, para os casos em que o cliente possua mais de uma inscrição
municipal cadastrada na prefeitura.

Melhorias no processo de Inutilização de NFC-es.

Melhoria na mensagem, onde informa que possui numerações de NFC-e para ser inutilizadas, informamando o prazo e as eventuais
penalidades.

Filtro de Ativo no relatório de descontos configurados.

No relatório de Descontos Configurados foi adicionado novo filtro que permitirá filtrar somente os produtos ativos.

Evento para filtrar vendas na devolução.

Adicionado evento na consulta de vendas na tela de Devolução para cliente, com esse evento será possivel permitir ou restringir
acesso aos usuários do sistema para procurar vendas.

Recarga de Celular SulCard.

Desenvolvemos nova Integradora de Recarga de Celular , a SULCARD.

Aviso sonoro na conferência de estoque para produtos não cadastrados.

Criado utilitário para reprodução de som. O sistema emitirá um som ao lançar produto não encontrado/não permitido nas telas:
Conferência transferência, Conferências de estoque e Contagem de estoque.
*Obs: Mensagens de situações dessas telas onde o som é emitido: Registro não localizado, Produto sem controle de estoque,
Produto controlado não permitido a contagem. Para conferência deste produto deve ser utilizado o Código de Barras.

Geração de movimento na Contagem de estoque.

Desenvolvido para gerar movimentos de entrada e saída na Contagem e Conferência de estoque.

Retirada do estado da Bahia do PAF-ECF.

Sistema já está totalmente adaptado para as regras de documentos fiscais para consumidor do estado da Bahia, onde foram
retiradas as obrigações legais do PAF - ECF.

Imprimir no relatório de Anotação de compras a resposta do comprador.

Adicionado na impressão do relatório de Anotação de compras a resposta do comprador.

Chamar a tela de abertura de caixa a partir da mensagem de nenhum caixa aberto ao abrir tela de vendas.

Desenvolvido opção que permite fazer a Abertura de Caixa [Cad_0155] quando o cliente tentar entrar na tela de vendas sem caixa
aberto.

Apresentar mensagem na finalização de venda NF-e solicitando ao usuário que emita a NFe na finalização ou
posteriormente.

Foi adicionado mensagem na finalização da venda NFE onde será permitido decidir: emitir NFE na finalização da venda ou se deseja
emitir posteriomente.

Criado opção de imprimir custo de aquisição e markup do produto no Relatório Espelho Nota Fiscal Rel_0005 .
Foi adicionado Relatório Espelho Nota Fiscal Rel_0005 a opção de imprimir custo de aquisição e markup do produto.

Permitir lançar vários fornecedores no relatório Espelho Nota Fiscal.

Adicionado funcionalidade que permite selecionar vários fornecedores no relatório Espelho Nota Fiscal.

Possibilidade de colocar observação de venda por grupo de produtos.

Na tela de Manutenção Observação foi adicionado um botão "Salvar Todos [F3]" que permite
alterar a observação da venda de todos itens listados.

Permitir finalizar venda NFC-e de forma mais ágil sem ter que selecionar a
impressão da danfe.

Desenvolvemos novas configurações que irão permitir o usuário parametrizar “Tipo visualização status e impressão DANFE na
venda NFC-E”, dessa forma poderá tornar a venda mais ágil na sua finalização.

Modificado para que o Checkbox “Apenas a mesma concentração” salve a última opção selecionada na consulta
de produtos da venda.
Adicionado novo comportamento na tela de consulta produtos na Tela de vendas para salvar a última marcação do fitro "Apenas a
mesma concentração", para que quando reabrir a tela venha selecionado conforme a última marcação.

Feito para permitir importar XML de fornecedores com layout 7 mediante a parâmetro.

Desenvolvido parâmetros que possibilitarão realizar importação XML de fornecedor filial (transferências).

Compras por Produtos feito responsivo e adicionado campo Cód. Barras no relatório.
Adicionado campo Cód. Barras no relatório de Compras Produtos.

Adicionado opção Editar e Excluir na grid de itens da venda.

Adicionado na tela DAV e Vendas (somente documentos fiscais eletrônicos) a função de "Editar item" diretamente na Grid de
produtos.
Adicionado na tela DAV e em todas as telas de Vendas a função "Excluir item" diretamente na Grid de produto.

Bloqueio de lançamento do parceiro 17 (PEC) na venda convênio (Rede Total).

Desenvolvido para sempre que selecionar convênio, o sistema selecionar o parceiro BIG convênios.

Cancelamento da transação PEC na devolução de venda.

Desenvolvido Estorno automático da transação PEC quando realizar devolução de venda cliente através do sistema.

Possibilidade de trocar a forma de pagamento após a venda estar finalizada.

Foi desenvolvido a função para permitir alterar condição de pagamento de uma venda finalizada tele-entrega (Dinheiro, Cartão).

Modificado foco para o campo Troco.

Programado para quando for possível informar valor de troco, o foco passar pelo valor pago antes do finalizar, assim sempre
poderá ser lançado o valor de troco na finalização, exceto no caso da venda ser toda a cartão.

Criado melhorias solicitadas pelos clientes no cadastro automático.

Evolução da funcionalidade "Cadastro automático de produtos na entrada de mercadorias", foram adicionados as seguintes funções:
1. Função "Copiar Produtos[F8]" para ser usada nos cadastros de produtos pendentes de confirmação.
2. Excluir a nota, o sistema irá excluir os produtos sem confirmação do cadastro e sem movimento.
3. Regra de preço função amarra, permitindo alterar o preço na confirmação do cadastro.
4. Pré cadastrar os produtos ja sincronizados com cadastro inteligente.
5. Adicionado mensagem de configuração do Cadastro de Fornecedor e produtos automáticos na Entrada XML na tela de
Entrada de mercadorias NF-e.

Possibilidade de chamar anotação de compras e vendas perdidas direto da consulta de produtos da tela de
vendas.
Adicionado a possibilidade de realizar a anotação de compras e vendas perdidas direto da consulta de produtos da tela de vendas.

Criado parâmetro para habilitar/desabilitar a tela de CPF/CNPJ Comprador em vendas Cupom Fiscal.
Criado parâmetro para habilitar/desabilitar a tela de CPF/CNPJ Comprador em vendas Cupom Fiscal

Consulta de produtos - Filtro por estoque

Adicionado opção para mostrar somente produtos ativos na consulta de produtos.

Crédito no Contas a pagar na devolução para fornecedor (Pedro BIG Forte).
Adicionado possibilidade de gerenciamento dos créditos a receber do fornecedor..

Integração e-commerce Idealize.

Integração e-commerce com a Idealize Tecnologia para envio de estoque e preços dos produtos.

Relatório que retorne as contas recebidas crediário na filial X onde a venda foi realizada na filial Y.
Adicionado filtro de filial de venda no relatório de contas a receber ou recebidas.

Criado uma configuração do padrão para o campo Tipo Preço Custo Atualiz.Entr.Mercad do cadastro de produtos.
Criação de aba na tela de cadastro de grupo de produtos para padronizar informações dos campos do cadastro de produtos.

Detalhar formas de pagamento contas recebidas convênio - Rel_0032.

Possibilidade de ver as formas de pagamento das contas recebidas de convênio, como já ocorre com as contas recebidas de
crediário.

Contas a Pagar Cad_0047 - Vencimento Despesa Recorrente.

Opção de geração de despesas recorrentes com possibilidade de alteração de intervalo de dias entre as parcelas e dos vencimentos
das parcelas geradas.

Melhoria na Etiqueta de Receita

Adicionado opção para impressão de dados da receita e lote após o lançamento no PDV e retaguarda.

Consulta de Produtos ABCFARMA - Limite de acessos excedido!.

Adicionado mensagem de limite excedido de acesso na consulta de produtos da ABCFarma.

Criada opção de captura de imagem da webcam no cadastro de clientes pelo PDV.

Opção criada para utilizar a webcam para capturar fotos dos clientes na abertura de conta crediário

Recebimento Crediário - Aplicar/Bloquear Desconto.

Configuração de opção para aplicar ou não desconto no recebimento crediário de itens com desconto na venda.

Comissão vendas realizadas no cartão fidelidade (PEC), parceiro 17.

Adicionado filtro para considerar ou desconsiderar parceiro no relatório de comissão de vendedores.

Incluir campos de parametrização de crediário no cadastro de grupo de clientes.

Inclusão de campos de parametrização de crediário no Cadastro de Grupo de Clientes. Estes campos servirão como sugestão ao
incluir novos clientes.

Rel_0087 Alteração para utilizar no e-commerce.

Adicionado na Relação de Produtos o tipo de relatório "Dados de estoque". Este tipo de relatório irá emitir dados do estoque para
integração com e-commerce.

Inativar clientes com débitos em aberto.

Criada validação de clientes com débitos em aberto ao inativar clientes pelo Cadastro de Clientes e pela Manutenção de Clientes.

Layout de arquivo convênio - Supermercado Cometa.

Criado programa de geração de arquivo de convênio para o Supermercado Cometa.

Registro de inventário Rel_0079 - Com mais uma opção.

Adicionada opção de totalizar por agrupamento de produtos ao gerar o relatório de Registro de Inventário.

Envio de Dados para Trier SNGPC Web (Cad_0156) - Conferência de receitas.

Adicionada a opção de conferência dos movimentos no painel de envio de dados ao Trier SNGPC Web.

Lançamento de Valores Fechamento de Caixa [Cad_0184].

Opção de lançamento de valores de devolução crediário e convênio no fechamento de caixa.

Conciliação Convênio Drogaria Total.

Criado programa de recebimento de convênio integrado com o BIG.

Fechamento de caixa - Relatório divergência de caixa - Rel_0122.

Criado evento para permitir ou bloquear usuários de emitirem o relatório de divergência com o caixa ainda aberto.

Melhoria no Relac. Contas a Pagar e Notas Fiscais

Ao efetuar a entrada de mercadorias e relacionar o boleto de contas a pagar e já exista contas a pagar relacionado à entrada, o
sistema irá sugerir a exclusão para não gerar duplicidade de pagamento.

Criada a opção de *desejar imprimir ou não comprovante* nos recebimentos.

Criada configuração que permite usuário escolher a impressão ou não do comprovante de recebimentos crediário/convênio.

Fechamento de Caixa [Rel_0031] - Filtro por operador de caixa.

Opção de filtro de operador de caixa no relatório de fechamento de caixa por data de emissão.

Plano de contas e despesas padrão FEBRAFAR.

No Cadastro de Plano de Contas FEBRAFAR foi incluída a opção de importação padrão FEBRAFAR do plano de contas.

Taxa de boleto no contas a pagar.

Adicionada possibilidade de destacar a taxa de boleto na inclusão de contas a pagar manual e automática.

Melhoria - Fechamento de caixa Rel_0031 ou Contas a Receber ou Recebidas - Rel_0032

No Relatório de Fechamento de Caixa e no Relatório de Contas a Receber ou Recebidas foi adicionado um totalizador por forma de
pagamento.

Melhoria - Controle dos bloqueios de alterações nos cadastros de produtos controlados por conta do SNGPC.

Possibilidade de alteração da classe terapêutica, lista do medicamento/adendo e registro do ministério da saúde, mantendo o
histórico dessas alterações.

FIQUE ATENTO
EM BREVE MAIS NOVIDADES.

