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

Documento NFC-e por e-mail
Incluido nas configurações de e-mail da NFC-e, a opção para não enviar e-mail de forma automática.

Valor do PMC colocar na na DANFE da NF-e
Adicionado o valor do PMC no item da DANFE da NF-e quando houver.

Frase DANFE NFC-e
Adicionado a opção de colocar uma frase de interesse da farmácia na DANFE NFC-e.

Impressão de desconto na DANFE NFC-e
Incluido o valor e percentual do desconto no item da DANFE da NFC-e.

Alteração no relatório de CST Pis e Cofins para contemplar ICMS
Adcionado no relátorio, a visão de CST de ICMS x  CST de PIS/COFINS, para facilitar a apuração dos impostos.

Nova entrada de mercadorias
Buscando facilitar o processo da entrada de mercadorias, foi desenvolvido algumas melhorias para trazer mais rapidez e facilidade 
aos usuários, como a importação multifornecedor e a alteração de lote e fator na tela de resumo de importação. Tendo também 
algumas funcionalidades novas como a busca XML por e-mail, crítica de pedido, exportação de XML e exportação de PDF. 

Novos filtros na confirmação de preço
Adicionado os filtros de alíquota ICMS e tipo de lista.

Configuração de layout padrão do fornecedor
Criado a possibiidade de configuração automática dos campos padrões do fornecedor.

Rede Melhor Compra
Criado Integração com a Rede Melhor Compra, oferecendo aos clientes e vendedores
uma forma a mais de pontos fidelidade.

Opção para desconsiderar transferências na demanda
Adicionado opção para desconsiderar transferência no cálculo da demanda.

Cotação pelo sic Febrafar
Adicionado a opção de gerar cotação pelo sic Febrafar.

Controle de vencimentos
Nova ferramenta criada para auxiliar na gestão dos vencimentos dos produtos da sua drogaria.

Mensagem no relatório de lucratividade Farmarcas
Adicionamos no relatório de lucratividade Farmarcas uma nova mensagem onde é possível analisar todas as regras de cálculo para 
a formação dos valores nele existente.

Mensagem no relatório de lucratividade
Adicionamos no relatório de lucratividade uma nova mensagem onde é possível analisar todas as regras de cálculo para a formação 
dos valores nele existente.

Integração contas a pagar (two way)
O contas a pagar do Trier Drogarias está totalmente integrado com Gestão Financeira e qualquer alteração em um refletira no outro.

Integração contas a receber (menos cartão)
Ao fazer baixas ou alterar vencimento no contas a receber (menos no cartão), isso será refletido no Gestão Financeira.

Agrupamento de recebimentos reembolso
Os recebimento de reembolso (farmácia popular) agora serão agrupados de forma mensal respeitando a configuração de dias de 
agrupamento.

Conta compartilhada
É possível utilizar uma conta para mais de uma filial.

Nova conciliação bancária
A conciliação bancária recebeu novo motor de combinação de movimentos e novas funcionalidades para facilitar ainda mais a 
conciliação.

Melhoria na integração com movimento de caixa
Não são mais considerados sangrias de comprovantes no Gestão Fianceira.

Integração de recarga de celular
Ao efetuar recargas de celular integradas já são efetuados os movimentos automaticamente no Gestão Financeira.

Melhoria na visualização de receitas e despesas
Ajustadas as cores de receita e despesa para representar melhor os valores de crédito (azul) e de débito (vermelho).

Ajuste de diferença de caixa
Ao finalizar o caixa informando os valores por forma de pagamento será calculada a diferença pelo sistema e após o usuário 
justificar será lancada no Gestão Financeira de forma automática.

Nova tela de movimentação
Toda a tela de movimentação foi redesenhada, novos recursos importantes como filtro avançado, nova navegação de período e 
ordenação na grid, assim como outros itens de melhoria para facilitar e simplificar o dia a dia financeiro.
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