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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DESSA VERSÃO 

- Nas Configurações da tela de Saídas, aba Geral, agora é possível habilitar 
simultaneamente as opções ‘Ler automaticamente o peso da balança 
quando o produto for pesável’ e ‘Utilizar etiquetas de balança’. Com isso o 
usuário passa a poder usar, na mesma tela de vendas, tanto as etiquetas de 
balança quanto a leitura do peso automática; 

- Conforme exigido pelo estado do Ceará, a partir dessa versão foi desenvolvido 
o envio da NFC-e através do Integrador Fiscal, estando bloqueada a emissão 
em telas que não sejam a Saídas MF-e; 

- No “Cadastro de Produtos e Serviços”, aba Impostos, adicionamos as 
informações de ‘Unidade Tributável’, que será utilizada para notas de 
exportação. A unidade está vinculada ao NCM da mercadoria, podendo ser 
alterada na tela de ‘Cadastro de NCM’; 

- Desenvolvida compatibilidade com o S@T Bematech (modelo utilizado para 
teste e desenvolvimento: RB-2000); 

- Na tela de ‘Layout Configurável’ foi adicionado o campo ‘Quantidade de Vias’ 
para o tipo Ticket, permitindo que os usuários configurem quantas vias na 
mesma impressão deverão ser emitidas; 

- Na tela de ‘Cadastro de Funcionários’, aba Permissões, foi criada a 
configuração ‘Obrigar o preenchimento do cliente’ para a tela de Manutenção 
de Recebíveis > Busca. Com ela habilitada os usuários precisarão determinar 
um cliente para realizar a pesquisa das contas a receber/recebidas no sistema; 

- Na tela ‘Cadastro de Produtos e Serviços’, na aba Cadastrais, foi criada a opção 
‘Qtde. Mínima’. Com essa opção ativa e a ‘Operação de Saída’ configurada 
para ‘Validar produtos com quantidade mínima’, ao lançar um item na tela 
de vendas o sistema validará a quantidade informada e bloqueará o 
lançamento quando for menor que o valor indicado no cadastro do item; 

- Junto com a opção acima também foi criado o item ‘Apenas Múltiplos’. Caso 
ele também esteja marcado, o sistema só permitirá lançar quantidades iguais 
ou múltiplas do valor informado no campo ‘Qtde. Mínima’. Ex.: Qtde. Mínima 
igual a 3, na tela de saídas será permitido o lançamento apenas das 
quantidades 3, 6, 9, 12, 15, ...; 

- Criado o ícone sobre o Backup Online no cabeçalho do sistema, permitindo ao 
usuário verificar a validade do serviço, bem como receber notificações quando 
estiver para expirar; 

- No ‘Cadastro de Filiais’, aba Impressão, foram criados os campos referentes 
ao Recibo. Nele o usuário pode determinar quais os botões que aparecerão no 
momento da impressão e também poderá escolher um layout padrão; 

- No módulo ‘Importação de Arquivo Texto’, opcão ‘Importar Preços’, foi criado 
o menu ‘Opções’ com as configurações de quais códigos adicionais do produto 
considerar; 

- No módulo CNAB, para o layout do SICREDI 400 posições, foi criada 
configuração para que o sistema realize a baixa dos boletos apenas pela coluna 
‘Nosso Número’; 

- Na tela de ‘Cadastro de Funcionários’, aba Permissões, foi criada em 
‘Movimento > Vendas/Saídas’ a configuração ‘Permite Copiar Saídas’, que 
por padrão irá habilitada para todos os usuários; 

- Criada tela “Verificar Clientes Balcão”; 

- 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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