Novidades do Sistema

6.3

Confira todas as inovações implementadas nessa versão do Trier Drogarias

Consulta Descontos PEC.

Adicionado Botão Consulta PEC na tela de vendas com possibilidade de configurar para informar cartão consulta padrão.
A consulta tambem irá permnitir consultar descontos sem ter iniciado uma venda e permitir adicionar na venda os itens consultados
na tela de Consulta PEC.

Consulta Clientes Pec/Big.

Alteramos o layout da tela de consulta clientes na venda, mostrando da melhor forma as informações do cliente agrupando por
dados do cliente, cartão e contato do cliente.

Kit de produtos.

Desenvolvido nova tela para montar o KIT de produtos, e relatório de vendas dos KITs por quantidade, por data e detalhado por
itens.

Informar Custo na alteração de preço na venda.

Adicionado configuração no cadastro de produtos que permitirá informar o custo do produto para gravar na venda quando alterar
valor unitário do proiduto da venda.

Desconto sobre desconto - Descontos sucessivos.

Adicionado na tela de Desconto Produtos e Condição de Pagamento a funcionalidade de cadastrar desconto sucessivos(desconto
sobre desconto) para aplicar na venda.

Atualização de preços com código de barras.

Modernização do processo de atualização de preços visando agilizar o processo e minimizar o impacto colateral gerado pela
dependência do relacionamento de produto com o fornecedor.

Atualização Driver MF-e (DLL).

Adequado o sistema a atender a emissão via DLL (direto para o aparelho) da MF-E no Ceará.

Evento de Cancelamento por Substituição NFC-e.

Adequado o sistema para atender a NT 2018.004, criando um novo evento de cancelamento.

Informações de Documentos Fiscais Pendentes no Central.

Criado um Dashboard no Central para visualizar as notas pendentes de todas as filiais.

Número de notas em Homologação.

Alterado de 10 para 20 o número de notas em homologação permitidas pelo sistema.

Implantação WebDecisor - Ajustes para Layout 3.3.

Integração com o WebDecisor automática para que seja possível a visualização das movimentações de compra e venda no site sem
que seja necessário a importação manual.

Indicador de quantitativo (SKU) no Relatório Pai - FEBRAFAR.

Geração dos indicadores de SKU dos tipos de produtos para poder avaliar a saúde da carteira de produtos da farmácia.

Lançamento dos valores das formas de pagamentos no fechamento de caixa.

Adicionado configurações de tipo de visualização de divergências de valores no fechamento de caixa e evento de bloqueio das
alterações dos valores, para a segurança do mesmo e com o objetivo de gravar os valores corretamente.

Entrada de mercadorias pelo código de barras.

Adicionado configuração para definir regras de pequisa do produto na importação XML com as opções: por código de
barras/código do fornecedor e código fornecedor/código de barras e adicionado validação de inconsistências de produtos.

Valor de última entrada líquido e bruto.

Alterado layout do relatório para trazer em forma de consulta em tela com possibilidade de imprimir e adicionado opção para trazer
o valor da última entrada conforme a configuração do produto.

Compras Dose Certa.

Desenvolvido novo processo de compras para reposição de vendas e estoque mínimo em ambiente com mais usabilidade.

FIQUE ATENTO
EM BREVE MAIS NOVIDADES.

