
SHOP CONTROL 9.3.0.0 – 02/01/2017 
 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DESSA VERSÃO 

- No Cadastro de Funcionários, aba Adicionais, foi criada opção 
"Desconto sobrepõe desconto máximo do produto", que agora passa a 
ser validado separadamente nas telas de venda do sistema; 

- Criada função que gera "Operações de Conferência" para consignações 
e também a possibilidade de gravar o grid do acerto.  
 
- Clientes Corporate passam a ter a possibilidade de emitir uma Nota 
Fiscal Eletrônica por mês com valor superior a R$15.000,00, sem que 
isso influencie o limite diário da versão; 

 
- Criada permissão por funcionário em relação à data da conta gerada 
em baixas parciais feitas na tela de Manutenção de Recebíveis; 
 
- Desenvolvida a opção de envio por e-mail para a tela "Carta para 
Clientes em Atraso"; 
 
- Criada opção "Ao transformar orçamento em venda não reverificar os 
limites de descontos", dentro das configurações da tela de saídas, para 
que o Shop 9 não bloqueie a venda quando os orçamentos já tenham 
desconto maior que o permitido pelo funcionário; 

- Atualização da Tabela de Carga Tributária como os valores divulgados 

pelo IBPT para janeiro de 2017; 

- Ajuste do percentual de Partilha do ICMS para UF de Destino em 

Operações de Venda para Consumidor Final Interestadual, passando de 

40% para 60% em janeiro de 2017; 

- Criada permissão “Permite liberar recebimento parcelado com valor 

inferior ao mínimo permitido pela tabela de preço” no cadastro de 

funcionários; 

- Adaptação da Conciliação de Cartões para realizar a leitura de 

arquivos com mais de uma administradora; 

- Adaptação da Conciliação Bancária para realizar a leitura de arquivos 

com mais de uma conta; 

- No Cadastro de Funcionários, Permissões, Movimento, Realizar 

Transferência, foi criada opção “Permite desefetivar transferências”; 

- No Cadastro de Funcionários, aba Permissões, Movimento, 

Vendas/Saídas, foi criada a opção “Permite alterar a opção “Utilizo 

TEF” do recebimento; 

- No Cadastro de Funcionários, Segurança, em Outros, foi criada a 

opção “TEF Funções Administrativas”; 

- A Troca Simplificada passa a realizar o desconto de comissão para 

saídas que usam “Comissionado”; 

ATENÇÃO!!!! 

NOVIDADES SOBRE OS 

BOLETOS.  

Numa iniciativa para 

modernizar o processo e 

diminuir a quantidade de 

papel a IdealSoft não enviará 

seu boleto de renovação 

Corporate e Plus pelos 

correios.  

Esse novo processo vale a 

partir de agora e seu boleto 

estará disponível dentro do 

próprio Shop Control 9. Com 

isso você não corre o risco de 

ter seu boleto extraviado ou 

recebe-lo com atraso.  

Para ver/imprimir seu boleto, 

siga os passos abaixo (você 

deve estar com a versão 9.2.17 

ou superior): 

 - Entre em Configurações -

Licenças. 

 - Clique na opção 

“Atualizar/Imprimir Boleto” 

 - Se existir algum boleto para 

seu Shop ele será impresso.  

Seu Shop Control 9 verificará 

todas as manhãs se existe um 

novo boleto para você. As 

pessoas indicadas na tela 

Configurações Gerais (dentro 

de Configurações-Outros) 

receberão uma mensagem 

quando o boleto estiver 

disponível. 

 

idealsoft@idealsoft.com.br  

 



- Aprimorado o desempenho das pesquisas feitas na tela de busca de 

saídas utilizando o número do documento fiscal; 

- Adicionado à tela de Lançamento de Recebíveis (aba Cobrança) botão 

para retirar os lançamentos que estão com a cobrança suspensa; 

- Ajuste na tela de Expedição para localizar produtos através do código 

EAN iniciado por zero; 

- Melhoria na função que gera devoluções pela Consignação nos casos 

onde a tela de saídas está configurada com o vendedor na linha do 

produto; 

- Correções de bugs. 

 

UM 2017 MELHOR PARA TODOS NÓS!!! 

2016 foi um ano difícil para o setor varejista no Brasil. Aqui na IdealSoft 

percebemos um número de empresas fechando muito maior que em 

outros anos. E a quantidade de novas empresas foi menor. Então que 

2017 desperte logo no dia 1º de janeiro como um ano melhor, com mais 

estabilidade, melhores vendas, mais saúde e paz. São os votos do time 

IdealSoft e muito obrigado pela confiança!!! 
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