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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DESSA VERSÃO 

 

- Em “Movimento > NFC-e” foi adicionada a tela “Enviar NFC-e” que 
permite ao usuário do sistema realizar o envio de mais de uma nota 
ao mesmo tempo; 

- Criada as opções “Inutilizar número da nota ao desefetivar saída com 
NF-e emitida não autorizada” e “Inutilizar número da nota ao 
desefetivar saída com NFC-e emitida não autorizada” para que o 
sistema chame a tela de Inutilização quando uma venda for 
desefetivada tendo nota apenas emitida; 

- Criada a opção “Enviar por E-mail” na tela de “Exportar XML de 
Distribuição” para NF-e/NFC-e. Esse botão permite ao funcionário 
enviar – diretamente do Shop 9 – os arquivos XMLs para e-mail do 
contador e/ou qualquer e-mail; 

- Na tela de “Operações de Saídas”, a opção “Após efetivar o financeiro, 
enviar automaticamente NFC-e/S@T” foi alterada, adicionando um 
combobox para que o funcionário escolha entre ‘Todas as vendas’ ou 
‘Apenas vendas com cartões’. Dessa forma é possível parametrizar o 
envio automático de documento fiscal para quando a saída for 
recebida apenas em cartão; 

- Criada a opção “Exibir os itens que serão excluídos antes de confirmar 

a operação” na tela “Remover Períodos de Desconto”. Quando 

desmarcada o sistema não mostrará os itens no grid “Períodos”, 

fazendo com que o desempenho da tela seja mais rápido em bases com 

grande volume de informações; 

- No “Cadastro de Filiais”, aba NF-e, foram criadas as opções “Visualizar 

Danfe antes de imprimir” (habilitada por padrão) e “Imprimir Danfe 

automaticamente após autorizar a NF-e”; 

- No “Cadastro de Filiais”, aba “Fiscais”, foi criada a opção “Anexar Doc. 

Fiscal da Troca ao enviar Nota Fiscal da Venda por e-mail”. Quando 

marcada, o sitema fará com que o DANFE e o XML da troca (entrada) 

sejam enviados no e-mail do documento fiscal da saída; 

- Nas  “Configurações da Tela de Saída”, aba “Impressão”, foram criados 

dois campos que permitem determinar o Layout Padrão para a 

impressão de Folha de Despacho; 

- Correção de bugs; 

VENDEDOR INTERNO 

 

Mais uma novidade para você 

Para que manter seus 

vendedores presos em um 

terminal de vendas? 

A partir de agora é possível 

realizar consulta de produtos, 

cadastro de novos clientes e até 

mesmo vendas em qualquer 

lugar de sua loja.  

Para isso, basta utilizar um 

dispositivo móvel (tablet ou 

celular) e o módulo Vendedor 

Interno para que você e seus 

funcionários sejam capazes de 

agilizar e aperfeiçoar o 

atendimento em sua loja. 

Conheça os benefícios e a 

facilidade dessa nova 

ferramenta. 

* Disponível para clientes Corporate e 

Corporate Plus. 

 

(41) 3013-1161. 

comercial@idealsoft.com.br 

 

Para mais informações: clique na imagem 

acima ou entre em contato com nosso 

Departamento Comercial. 
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