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

Gestão Financeira
Adicionado visão integrada do DLP x DFC, opção para exportar o relatório Pai Febrafar, agora é possível realizar transferência entre 
contas e também melhoramos o dashboard para facilitar a visualização das informações.

Compras Dose Certa
Melhoramos o visual do dashboard e acessos as funções das compras, adicionamos a opção de suspensão de compra por filial, 
disponibilizamos a compra centralizada, incluímos a opção de desconsiderar as vendas por parceira com reposição automática, 
agora é possível enviar pedidos por WhatsApp para os fornecedores, facilidade em visualizar vendas com parceiro ou baixa de 
produtos vencidos nos últimos seis meses, adicionamos o preço de venda do produto no painel de substituição por princípio ativo, 
inclusão de filtro para horas na reposição de venda, também é possível realizar compras sem critério, salvar perfil de compra e 
visualizar o custo de aquisição do produto.

Gestão de Metas
Adicionado opção de metas por vendedor e reorganizado as configurações iniciais.

PBM Orizon por dentro do sistemas
Realizado integração com o PBM Orizon, o mesmo agora é integrado com o sistema e a venda poderá ser realizado pela tela de 
vendas.

Facilidade de utilização dos atalhos da tela de vendas, pelo atalho F1
Facilitamos a utilização dos atalhos da tela de vendas, adicionando botões para cada atalho e poderá ser acesso pelo
atalho de tecla F1.

Inclusão de Clientes em Notas Fiscais
Adicionado opção de para informar o cliente na hora da emissão da NF-e de venda.

Desvinculação CI
Foi alterado a desvinculação do CI, para solicitar usuário e senha e o motivo da desvinculação.

Layout SPED 2020 - SPED Fiscal e SPED Contribuições
Foi alterado o layout do SPED para o ano de 2020.

Programa Nota Premiada Mato Grosso do Sul
Foi incluído no sistema, a nota premiada do Mato Grosso do Sul.

DIFAL na NF-e
Foi  incluído  na NF-e, a possibilidade de emitir NF-e para um consumidor final (CPF) e que seja interestadual, gerando assim a 
partilha do ICMS (DIFAL).

Novo controle de Registro Ministério da Saúde
Simplificamos o controle dos registros do Ministério da Saúde no módulo SNGPC Integrado, agora o produto cadastrado poderá 
possuir mais de um registro Ministério da Saúde.

Notificação de Replicação no Cadastro de Produto
Adicionamos no cadastro de produtos um novo alerta sobre a replicação dos cadastros e disponibilizamos um link de acesso ao 
central, para edições ou inclusões de novos cadastros.

Notificação quando houver erro nos processos PlugPharma
Disponibilizamos na caixa de mensagens, uma nova mensagem de aviso sobre os serviços Plugpharma, quando não executados 
corretamente.
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