
SHOP CONTROL 9.4.1.0 – 01/07/2019 
 

PRINCIPAIS NOVIDADES 
 

MENU CADASTROS 

1 – Na tela de “Cadastro de Filiais / Adicionais” foi criada a opção para 

diminuir o tempo de busca de novas mensagens e conversas do chat;  
 

2 – Na tela de “Cadastro de Filiais / Adicionais” foi criada a opção para 

manter aberta a notificação de novas mensagens e conversas do chat; 
 

3 – Na tela “Alterar Dados”, agora é possível informar 0,00 ao usar a opção 
"Alterar Desconto Máximo"; 

 
4 – Em “Seleção de Mala Direta” foi incluído o filtro de “Data de Cadastro” 

na aba Geral / Filtros Básicos; 

 

MENU MOVIMENTO 

5 – Na busca da tela de Saídas, foi incluído o filtro “Doc. Cliente”. Ao 

preencher esse campo o sistema irá buscar pelo CPF/CNPJ, inclusive de 
clientes balcão; 

 

6 –  Na tela de Saídas, foi criada a configuração para liberar/pular/bloquear 
o uso do “Código Promocional” quando houver produtos em promoção na 

saída; 
 

7 – Em “Saídas”, ao lançar uma quantidade incorreta de um produto 

configurado com “quantidade múltipla”, o sistema irá mostrar as próximas 
quantidades disponíveis. Dessa forma o usuário não precisará calcular 

manualmente para poder lançar o item na venda; 
 

8 – Na tela “Saídas / aba Frete” foi criado o campo “Tipo de Entrega”, no 
qual será possível selecionar entre “Entrega / Retirada”. Também foram 

criadas configurações para “obrigar preenchimento” e “marcar 

automaticamente como Entrega quando for selecionado uma 
Transportadora ou Frete Próprio”; 

 
9 – Foi incluída a opção de buscar produtos “Inativos” na configuração da 

tela de “Entradas / Aba Imp. XML”; 

 
10 – Na tela de “Manutenção de OS” agora é possível estornar o valor do 

sinal de negócio. Para liberar essa função é necessário ativar a permissão 
no cadastro de Funcionários;  

 
11 – Agora é possível configurar a tela de “Manutenção de OS” para 

permitir alterar a(s) operação(ões) padrão(ões) de saída; 

 
12 – Em “Operações de Entrada / aba Avançado”, na configuração “Gravar 

fornecedor no cadastro de produtos”, foi incluída opção para gravar os 
fornecedores em ordem de compra. Ao efetivar uma compra, o sistema 

irá salvar o fornecedor na última linha e irá reordenar os demais para as 

posições acima;   
 

 
 

 
 

TRANSFERÊNCIA 

AUTOMÁTICA 

A partir dessa versão o Shop 

Control 9 passa a contar com 

a função “Transferência 

Automática de Estoque". 

No momento da venda, para 

cada produto lançado, será 

possível indicar de qual filial 

o estoque será baixado. 

Quando a saída for efetivada, o 

sistema realizará 

automaticamente uma 

transferência de estoque, de 

cada filial indicada nos itens, 

para a filial em que a venda 

está acontecendo. 

Expandindo ainda mais sua 

usabilidade, podemos 

configurar operações de 

transferência diferentes para 

cada filial, facilitando a 

organização e atendendo as 

particularidades de cada 

empresa. 

Além disso, também 

adicionamos a opção que emite 

automaticamente as notas 

fiscais das transferências 

geradas, agilizando ainda mais 

o processo. 

Para conhecer a nova 

funcionalidade, clique aqui e 

confira o vídeo. 

 

*Função exclusiva da versão Plus. 

 

 

 

http://www.idealsoft.com.br/video/transferencia-automatica/


13 – Na tela de “Saídas / Configurar Tela / Aba Padrão” foi adicionada 
a opção "Desconsiderar operação ao iniciar uma saída (cabeçalho e tela 

de Entrada)", que aparecerá quando a configuração "Se o cliente tiver 

uma operação padrão, exige que essa seja utilizada" estiver marcada. 
Com isso, será possível configurar uma tela de saídas com operação 

padrão para orçamento e utilizá-la mesmo quando o cliente tiver 
operação padrão obrigatória;  

 

14 – No relatório “Vendas com Entrega Futura”, foi incluída a coluna 
“Valor Saldo” no layout “Somente não concluídos”. Nessa coluna será 

mostrado o valor total do saldo a ser entregue, baseado no valor da 
venda; 

 
15 – O relatório gerado na tela “Realizar Transferência” agora mostra a 

“Sequência” no cabeçalho; 

 

MENU FINANCEIRO 

16 – Nas configurações da tela de “Manutenção de Recebíveis” foi 

criada opção para definir o “Tipo de cálculo padão” (% sobre valor / % 
mensal) das telas de Desconto / Juros Diferenciado;  

 

 
MENU CONFIGURAÇÕES 

 

17 – No layout de ticket foi incluído o campo referente à “Conta 
Corrente” informada no recebimento em cheque; 

 
18 – Criada a opção de enviar o “CPF/CNPJ do Vendedor e do 

Comissionado” na tag "obsCont" da NF-e/NFC-e. Essa opção foi incluída 

na tela “Operações de Saída / aba Observações”;  
 

 

MÓDULOS ADICIONAIS 

 
19 – No CNAB, agora é possível buscar os boletos pelas datas de 

Emissão e Vencimento ao mesmo tempo; 

 

 

 

 

MOBILE TOOLS 

 

Buscando facilitar o dia a dia 

da sua empresa, lançamos 

um novo aplicativo para 

tablets e celulares*. Nesse 

primeiro momento estão 

disponíveis duas ferramentas 

que foram solicitadas por 

muitos clientes. 

ENVIAR DOCUMENTOS 

Nessa opção você poderá 

fazer fotos de produtos, 

clientes, funcionários e até 

mesmo documentos, no seu 

dispositivo. Posteriormente 

as mesmas serão enviadas 

automaticamente para a 

nuvem, para em seguida 

serem baixadas e gravadas 

no Shop Control 9. 

ÁREA DE TRANSFERÊNCIA 

Agora será possível ler o 

código de barras de boletos 

para preencher 

automaticamente os dados 

das contas, na tela de 

Lançamento de Contas a 

Pagar. 

 

*Disponível para as plataformas 

Android e iOS.  

**Módulo gratuito exclusivo para 

as versões Corporate, Corporate 

Gold e Plus. 

 

 


