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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DESSA VERSÃO 

- Adicionamos na tela de Recebimento Avulso o botão para impressão de 
‘Nota Promissória’; 

- Adicionado ao módulo Importação de Arquivo Texto, opção de Clientes e 
Fornecedores, os campos “Código do Vendedor” e “Vendedor Exclusivo” ; 

- Na tela de Busca da Saída, no layout do tipo ‘grid’, foi adicionada a coluna 
com a informação do “Vendedor 2”; 

- A partir dessa versão o sistema passa a gerar o parcelamento das Entradas 
com a informação do Centro de Custo. É possível configurar um Centro 
de Custo padrão nas configurações da tela (aba Padrões) ou especificá-lo 
por operação, através da aba ‘Avançado’ da tela “Operações de Entrada”; 

- Criado no sistema o “Relatório de Transferências”, oferecendo ao usuário um 
maior controle dessas transações entre as filiais; 

- Na Venda com Entrega Futura, tela de Entrega de Itens, em suas 
configurações, foi criada a opção “Abrir automaticamente a tela de saídas 
com a sequência gerada”; 

- Adicionamos o campo “Motivo Desc.” na tela de Cadastro de Clintes e 
Fornecedores, aba Movimento. Utilize-o para facilitar o lançamento de 
produtos quando a tela de vendas está configurada para exigir o ‘Motivo do 
Desconto’ por item; 

- As Saídas foram aprimoradas para aplicar preço por faixa de quantidade 
quando configuradas para agrupar itens iguais. Para isso, será necessário 
marcar a opção “Utilizar preço de faixa por quantidade ao unir” dentro da 
aba ‘Funcionamento’ nas configurações da tela; 

- Adicionamos o campo “Arredondar” na tela de Lançar Promoções; 

- Criada possibilidade de cadastrar o Fornecedor através da Importação de 
XML. O sistema verificará se o CNPJ emitente do XML não existe no Shop 
Control 9 e, se for o caso, abrirá a tela de Cadastro de Clientes e 
Fornecedores com os dados preenchidos, permitindo que o usuário confira 
e grave o registro. O mesmo funcionará para Transportadora, caso exista 
na nota importada; 

- Também foi implantada a configuração para importar as Formas de 
Pagamento do XML, limitado a: Dinheiro, Parcelamento e Crédito; 

- No Relatório de Produtos Compostos do módulo Indústria foi 
adicionada a opção ‘Imprimir detalhes do cálculo de custo da composição’; 

- Na tela de Cadastro de Produtos e Serviços, aba Calc. Preço, foi 
adicionada a opção ‘Subtrair ICMS Normal do ICMS ST’ no grupo de ICMS de 
Substituição. Também foram adicionados marcadores ao lado dos campos 
‘IPI’e ‘ICMS Normal’ para determinar se eles serão somados/subtraídos no 
Preço de Custo Calculado; 

- Na tela Composição de Produtos do módulo Indústria, foi adicionado o 
campo ‘Preços com’ que permite escolher entre 3 ou 4 casas decimais para os 
valores lançados; 

- Implementada a função ‘Manter o número da linha de um item ao editá-lo’ 
para as telas de Entradas; 

- Adicionado o campo ‘Buscar’ na tela de “Grades – Busca” aberta a partir do 
‘SetaCima’ nos campos de lançamento de Produtos e Serviços; 

 

 

A partir de 02 de agosto de 2018 

será obrigatório o uso da versão 4.0 

para emissão de notas fiscais 

eletrônicas. 

O Shop Control 9 já está preparado 

para essa nova versão.  

Clique aqui, e confira as principais 

mudanças e assista aos dois vídeos 

que demonstram as configurações 

que devem ser feitas no sistema. 

Em caso de dúvidas, entre em 

contato com nosso setor de Suporte 

Técnico. 
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- Alteramos a Manutenção de Ordem de Serviço para não verificar o 
estoque dos itens lançados quando o ‘Tipo da O.S’ não está configurado para 
baixar estoque; 

- A tela de Recebimento Avulso ganhou a parametrização “Usar 
configurações de impressão de ticket da tela de Saídas selecionada acima.”. 
Com isso, ela passa a respeitar a configuração escolhida em “Impressão 
Automática de Ticket ao RECEBER”, da aba Impressão, nas configurações da 
tela de venda escolhida; 

- No layout de e-mail de Cotação foi adicionado campo de ‘Foto do Produto’; 

- No Cadastro de Filiais, aba Impressão, foi criada a configuração para 
escolher a visualização do ‘Preview de Impressão’ por tipo; 

- A tela Lançar Promoções passa a validar uma configuração no Cadastro de 
Funcionário que determina se ele poderá lançar um preço de venda menor que 
o custo da mercadoria na filial; 

- A opção Imprimir Boleto Corporate e Plus agora também permite ao 
usuário salvar o arquivo PDF; 

- A opção Carta/E-mail de Contas para Clientes em Atraso foi aprimorada, 
tendo seu nome modificado para Carta/E-mail de Contas para Cliente. A 
partir dessa versão é possível filtrar tanto pelas contas vencidas como também 
pelas contas que estão a vencer dentro de um período próximo de dias, servindo 
como forma de lembrar os clientes sobre os valores em aberto; 

- No Cadastro de Produtos (tipo Grade), na tela de Cadastro de Grades, 
passa a ser possível realizar a ordenação do grid por Código ou Nome das 
colunas Cor e Tamanho; 

- Correção de bugs. 

 

VENDEDOR EXTERNO 

- Adicionado na tela de Cadastro de Clientes e Fornecedores o campo 
‘Texto para exibição’, que terá seu conteúdo exibido na tela de vendas do tablet; 

- Nas configurações do Mobile Sync, aba Geral, foi criado o grupo ‘Busca de 
Produtos’ que permite ao usuário escolher até três campos diferentes para 
apresentação no resultado da pesquisa dos itens, podendo optar por: Classe, 
Subclasse, Grupo, Família e Observações; 

- Criada a opção ‘Manter as vendas sincronizadas no tablet’ dentro das 
configurações do Mobile Sync. Quando marcada as saídas feitas no aparelho 
não serão apagadas após a sincronização;  

- O módulo passa a validar o percentual de limite de desconto configurado para 
a tabela de preço; 

- Criado nas configurações do Mobile Sync, aba Avançado, a opção 
‘Recebimento em Boleto’, que permite determinar sua conta bancária padrão; 

 

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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