
SHOP CONTROL 9.4.2.0 – 27/08/2019 
 

PRINCIPAIS NOVIDADES 

MENU CADASTROS 

1 – Na tela ‘Imprimir Preços’ foi incluído o filtro “Imprimir produtos 

bloqueados”;  

2 – No Cadastro de Funcionários, a permissão “Permite visualizar pontos 
de fidelidade” foi alterada para mostrar apenas o total de pontos e pontos 

a expirar. E foi criada a permissão “Permite visualizar pontos de fidelidade 

convertidos", essa opção irá mostrar o total de pontos em valor;  

3 – No “Cadastro de Clientes e Fornecedores / aba Movimento” o campo 

“Texto para exibição” passou a aceitar até 160 caracteres; 

4 – Na tela “Cadastro de Filiais / aba Movimentos” foi incluído o campo 

“Não permitir devoluções que excedam o prazo limite”. O limite deve ser 
configurado em ‘Dias’ e a validação será feita na tela de 

“Saídas/Devoluções”. Também foi criada permissão por funcionário para 

permitir liberar devolução fora do prazo;  

5 – Na tela “Cadastro de Filiais / aba MDF-e” foram incluídas as opções 

“Enviar informações do QR Code” e “Enviar informações do responsável 

técnico”; 

6 – No Cadastro de Funcionários, foi incluída a permissão “Permite manter 

orçamento e criar uma venda”;  

7 – Na tela de “Consulta Produtos 2”, nos layouts completo e grid, foi 

incluída a opção de mostrar a “Home Page” do produto, apresentada no 

formato link, para facilitar o acesso ao endereço; 

8 – Em “Alterar Dados” foram incluídas as opções para alterar o 

“Fabricante” e “Desconto”; 

9 – Em “Alterar Dados” foi adicionado o filtro “Unid. de Venda”;  

10 – Na tela “Alteração de Preços” agora é possível fixar os campos de 

“Tabela 1” e “Tabela 2”; 

MENU MOVIMENTO 

11 – Na tela “Entradas / Importar XML”, foi criada opção de cadastrar 

apenas produtos selecionados;  

12 – Na tela de “Saídas / Configurações” foi criada opção para padronizar 
o preenchimento do campo “Filial Estoque” referente à tranferência 

automática de estoque;  

13 – Na tela de “Saídas” ao selecionar produtos que exigem quantidade 

mínima e apenas múltiplas de um número X, o sistema irá mostrar a 
“quantidade fechada”. Um exemplo de uso seria caixa de azulejos, onde a 

quantidade mínima de venda é a quantidade em m2 existente na caixa. 

Portanto no momento da venda, ao lançar uma determinada quantidade, 
o sistema irá mostrar o total de caixas que essa quantidade representa, 

para facilitar a separação do item.  
Essa informação também será mostrada na tela de Expedição e poderá 

ser incluída no Layout de Ticket;  

14 – Na tela “Transferência entre Filiais” foi incluído o campo “Código EAN” 

na lista de produtos; 

15 – Na tela “Transferência entre Filiais / Relatório” foi adicionada a opção 

de trocar o código dos produtos por um dos códigos adicionais; 

16 – Criada a opção de cancelar orçamentos, na tela de Saídas;  

TRANSFERÊNCIA 

AUTOMÁTICA 

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/


 

 

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. 

 

 

17 – Na tela “Frete Próprio - Entrega” foi criado o layout Simples para 

visualização das entregas pendentes; 

18 – No relatório “Movimentação de Produtos por Operação” agora é 

possível salvar as seleções da aba “Operações”; 

19 – O “Relatório de Comissões” foi alterado para mostrar as comissões 

apenas de produtos, apenas de serviços ou de ambos; 

20 – Na tela “Saídas / NF-e / Nota Fiscal Complementar” foi adicionada 

a opção ‘Alterar o Regime Tributário’; 

21 – Incluídas as alterações necessárias para atender à Nota Técnica 

2019.001 da Nota Fiscal Eletrônica; 

MENU FINANCEIRO 

22 – Na tela “Lançamento de Crédito do Cliente” foi incluída a opção de 

recebimento em TEF; 

MENU CONFIGURAÇÕES 

23 – Em “Configurações Gerais” foi incluída a opção ‘Permitir fazer 

transferência entre filiais com o mesmo CNPJ’. Com essa opção 

desmarcada o sistema não permitirá efetuar transferências quando a 

filial/cliente de destino tiver o mesmo CNPJ da filial de origem;  

24 – Em “Configurações Gerais” foi adicionada a opção ‘Considerar 
pontos fidelidade de todas as filiais’. Todas as telas que mostram o total 

de pontos irão mostrar o saldo total de todas as filiais. Ao converter 
pontos em crédito, se a quantidade informada for superior à quantidade 

disponível na filial logada, o sistema irá transferir a quantidade de 

pontos faltantes de outras filiais; 

25 – Na tela de “Operações de Saídas / aba Observações”, foi 

adicionada a tag do endereço de cadastro do cliente;  

26 – No “Layout Configurável – Ticket” foram incluídos os campos: ‘Tipo 

de Frete’, ‘Lote de Produtos Troca’ e ‘Série de Produtos Troca’; 

MÓDULOS ADICIONAIS 

27 – No “Mobile Tools” foi adicionada uma configuração que permite 

editar o nome do produto ao tirar a foto ou ao selecionar uma imagem 

pela galeria;  

28 – No módulo “Vendedor Externo”, foram incluídas as opções de 

“Códigos Adicionais” para serem exibidos na busca de produtos;  

29 – No módulo “Vendedor Externo / Saídas Sincronizadas” o sistema 

irá mostrar as sequências originais e os vendedores de cada saída. 
Essas informações, e o MAC adress do tablet, serão gravadas nas 

Observações da tela de Saídas;   

30 – Na “Busca de Produtos”, do módulo “Vendedor Externo”, foi 

incluída opção para ‘Ocultar produtos sem estoque’;  

31 – No “Super Gerador – Tabela Clientes e Fornecedores” foram 
adicionados os campos referentes ao Código e Nome do último 

funcionário que alterou;  

32 – No “Super Gerador – Tabela Ordem de Serviço” foram adicionados 

os campos referentes ‘Vendedor 1’ e ‘Vendedor 2’;  

33 – No “Super Gerador – Tabela Saídas” foi adicionado o campo ‘Data 

Criação’;  
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