
SHOP CONTROL 9.4.4.0 – 03/12/2019 
 

PRINCIPAIS NOVIDADES 

MENU CADASTROS 

1 – No “Relatório de Clientes e Fornecedores” foi adicionado o filtro por 

Grupos de Clientes / Fornecedores; 

2 - No “Relatório de Aniversariantes por Período” foi incluída a opção de 

mostrar o E-mail do Contato; 

3 – Na tela “Lançar Promoções”, após concluir o lançamento, o sistema irá 
limpar apenas o campo Tabela de Preços, facilitando a inclusão da mesma 

promoção para outras tabelas, já que as demais informações continuarão 

preenchidas; 

4 – Em “Imprimir Preços” foi adicionada a opção de agrupar por 

Fabricante; 

5 – Em “Altera Dados” agora é possível filtrar pelo CEST; 

6 – Na tela “Cadastro de Produtos / Aba Calc. Preço”, foram incluídos os 

filtros NCM e Fornecedor na função de copiar custo para outros produtos; 

7 – Adicionado os Lotes e Séries de mercadorias, na aba 

“Vendas/Entradas”, da tela de “Informações” do cadastro de Clientes e 

Fornecedores; 

8 – Em “Seleção de Mala Direta”, através do campo “Filial Compras”, é 
possível selecionar os dados filtrando por uma filial específica ou para 

todas;  

9 – Na tela “Alteração de Preços” foram adicionadas as opções ‘Imprimir 
relatório com a relação dos produtos alterados’ e ‘Exportar para planilha a 
relação dos produtos alterados’;  

 

MENU MOVIMENTO 

10 – Agora é possível ‘inativar’ o cadastro de Metas de Vendas;   

11 – Na tela “Monitor de Documentos Fiscais” agora permite abrir a 

Saída/Entrada clicando no botão ‘sequência’. Isso facilita o acesso aos 

dados do movimento e à impressão do DANFE, caso necessário;  

12 – No “Relatório de Produtos sem Movimentação” foram adicionadas as 

opções ‘Marcar produtos como bloqueado para venda’ e ‘Marcar produtos 
como bloqueado para qualquer movimento’; 

13 – No “Gráfico Comparativo de Vendas” foram adicionados os seguintes 

filtros: Pesquisa 1, Pesquisa 2, Pesquisa 3 e Fabricante;  

14 – O sistema passou a mostrar a informação ‘Caixas com’, do produto, 

no menu lateral da tela de Saídas;  

15 – Quando a tela de “Saídas” permite lançar vários lotes por linha é 

possível configurar para ordernar a lista de lotes (Alt+L) pela Validade; 

16 – Foram feitas alterações na ‘NF-e’ e ‘NFC-e’ referentes ao programa 

Nota Fiscal Premiada (Sefaz/MS) que entrará em vigor a partir de 

01/01/2020; 

 

 

 

 

Monitor de Ordens de 

Serviço  

Atendendo à inúmeras 

solicitações, a IdealSoft está 

lançando a nova tela de 

Monitoramento de Ordens de 

Serviço*. Através dessa tela 

será possível gerenciar as 

OS’s que estão em 

andamento na empresa, com 

uma visão completa e 

analítica das informações.  

O sistema irá mostrar o 

técnico responsável por cada 

ordem, sendo possível 

acompanhar e analisar o 

prazo de entrega através de 

gráficos.  

 

Para conhecer essa nova 

funcionalidade, clique aqui e 

assista o vídeo. 

 

*Função exclusiva da versão Plus.  

 

 

 

 

 

http://bit.ly/33JiZni


 

 

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. 

 

 

 

MENU FINANCEIRO 

17 – No “Relatório de Conta Caderno” agora é possível filtrar as contas 

pagas pela data de ‘Pagamento’; 
 

18 – Em “Movimentação do Caixa” é possível configurar a tela para 
permitir alterar dados do recibo; 

 

MENU CONFIGURAÇÕES 

19 – Foi adicionada a opção ‘Após efetivar o financeiro, enviar 
automaticamente NF-e’, na tela de “Operações de Entrada”;  

 

MÓDULOS ADICIONAIS 

 
20 – No módulo “Importação de Arquivo Texto”, em Produtos e 

Serviços, foi adicionada a opção “Produto não possui código EAN" ; 
 

21 – No módulo CNAB a configuração do layout de email deixou de 

ser geral e passou a ser por Conta Bancária. Portanto, para cada 
conta bancária poderá ser gravado uma configuração e um 

endereço de email diferente; 
 

22 – No “Super Gerador”, na tabela ‘Contas a Pagar’, foram 

adicionados os campos ‘Fornecedor – CPF’ e ‘Fornecedor – CNPJ’;  
 

23 – No “Super Gerador”, na tabela ‘Conta Caderno’, foi adicionado 

o campo ‘Valor Restante’;  

 

 

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. 

 

 


