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

Nome da Campanha de Desconto
Adicionado opção de incluir nome da campanha nas telas de Produto e Vigência[Cad_0033], Produtos e Condição de 
Pagamento[Cad_0024] e Grupo de Produtos e Condição de Pagamento[Cad_0021].

Desconto Progressivo por Valor
Adicionado a opção de cadastrar desconto progressivo por valor. Ao selecionar a opção Valor, o sistema irá aplicar esse valor 
unitário para cada unidade informada na venda.

Filtros nas Grids de Desconto
Nas telas Produtos e Vigência[Cad_0033], Produtos e Condição Pagamento[Cad_0024],  Empresas e Produtos[Cad_0028] e 
Encartes[Cad_0166], criamos a possibilidade de filtrar os produtos da grid quando uma campanha estiver carregada.

Descontos Sucessivos
Criamos a possibilidade de cadastrar desconto sucessivo sobre uma campanha já existente.

Desconto na Confirmação de Preço
Na confirmação de preços, adicionamos a opção de permitir alterar o desconto dos produtos.

Cadastro de Desconto por Produto no PDV
Criado tela de cadastro de desconto por produto diretamente pelo PDV.

Cliente e Condição de Pagamento ao Iniciar a Venda
Adicionado a opção de informar o cliente e a condição de pagamento no início da venda, possibilitando aplicar os descontos no 
lançamento do item.

Consulta de Descontos Configurados
Criado nova tela de consulta de descontos configurados no sistema.

Mensagem PBM Febrafar
Criado Integração com Febrafar para mostrar mensagem nas vendas dos produtos que participam de algum PBM.

Bloq. / Desb. de Cliente no PDV
Adicionado botão para bloqueio e desbloqueio de clientes diretamente no PDV.

Formas de Contato do Cliente Tele-Entrega
Adicionado a opção de informar a forma de contato nas vendas tele-entrega.

MAP Masterfarma
Criado integração com o parceiro MAP Masterfarma

Gerenciamento de Backup
Adicionado mensagens de backup no retaguarda.

Criar STATUS NFC-e e NF-e para Nota Inutilizada
Ao inutilizar uma NF-e/NFC-e reprovada, o sistema irá mudar o status dessa nota para inutilizada.

Emissão de Notas Convênio Produtos Agrupados por CST (NF-e)
O sistema agora permite fazer uma NF-e de convênio agrupada por CST.

Alteração no SPED Fiscal
Foram adicionados novos registros no SPED Fiscal: C110, C195, C500 e D500.
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