Versão

7.0

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

Compras Dose Certa.

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

Gestão Financeira.

Totalmente intuitivo o Gestão Financeira ajuda a controlar as receitas e despesas da sua farmácia. Importar o extrato bancário OFX,
categorize e descomplique o seu dia a dia

Metas

Este módulo fornece ferramentas de controle de metas interno, permitindo que você tenha um controle maior sobre as vendas.

Contingência Automática NFC-e

Desenvolvido a entrada automática da Contingência
automaticamente em contingência da NFC-e.

da NFC-e, esse processo indentifica isntabilidade da SEFAZ e entra

Devolução Fornecedor com Icms Desonerado.

Adicionado o ICMS Desonerado na Devolução do Fornecedor, para subtrair do total da nota.

Gerar registro 1923 do sped fiscal para notas DE ENTRADA com CST 60 e CSOSN 500.

Alterado o SPED FISCAL,para atender a legislação do Rio Grande do Sul, adcionado no registro 1923, as entradas com CST 60 e
CSOSN 500.

Inclusão do campo cBenef na NF-e e NFC-e.

Inclusão do campo cBenef na NF-e e NFC-e, para os estados do RS, RJ e PR.

Vinculação do produto CI lançando o código de barras a qualquer momento.

Alterado o cadastro de produtos para vincular o codigo de barras no Cadastro Inteligente a qualquer momento.

Vinculação do produto com FCP no Cadastro Inteligente.

Incluido nas informações tributárias do cadastro inteligente o FCP (Fundo ao combate a pobreza).

Devolução para Fornecedor com ICMS ST nos campos próprios.

Criado um parâmetro para o usuário decidir se a informação do ICMS ST na devolução do fornecedor, se vai ser informada em
campos proprios ou em outras despesas acessorias.

Confirmação de Preços.

Adicionado mais opções e usabilidade ao processo de confirmação de preço, sendo possível a busca pela nota de entrada.

Consulta de Preço de Venda das Filiais.

Na função estoque filiais, possibilidade de visualizar o preço praticado em cada filial.

Cotação de Moeda.

Cotação nas Moedas e Valores da venda calculados conforme cotação informado em moedas.

Reimpressão documentos na venda.

Reimpressão de documentos auxiliares da venda, extratos de crediários e DANFE's.

Etiqueta de gôndola.

Permite a impressão de etiqueta de gôndola na tela de vendas para impressora não-fiscal térmica ,a fim de tornar a impressão ágil
para garantir a atualização e manutenção de preço dos produtos.

Custo Personalizado.

Permite o usuário definir configurar como o custo do cadastro deverá ser composto quando há uma entrada de mercadoria, com o
intúito de trazer ao gestor a possibilidade de formar visões diferentes para a formação do preço do custo, esta configuração tem
um formato personalizado, totalmente configurável para considerar ou não variáveis para o custo.

Relatórios de Atualização de Preços.

Com o propósito de tornar a informação para o usuário fácil e ágil, adicionamos a atualização de preços novos relatórios. Na própria
tela, haverá a seleção “Tipo de Visualização” onde poderá ser selecionado o tipo de relatório que será emitido após o
processamento da tela.

Relatório Composição de Margem de Lucro.

A fim de melhorar a visão de lucratividade, trazemos para este relatório novas opções de ordenações por lucratividade. Mantendo
o relatório dinâmico para dar ao gestor informações de forma simplificada e ágil.

Controle de Crédito de Fornecedores.

Adicionamos a tela de Controle de Crédito de Fornecedores a possibilidade de relacionar múltiplos créditos com múltiplos boletos
de um fornecedor.

Precificação por Loja.

Para proporcionar ao usuário o acesso a informações de forma ágil, foi adicionado a tela de Precificação por Loja a coluna PMC.

Relatório de Lucratividade.

A fim auxiliar o gestor a visualizar a lucratividade das suas vendas, adicionamos o Relatório De Lucratividade.

FIQUE ATENTO
EM BREVE MAIS NOVIDADES.

