
SHOP CONTROL 9.3.1.0 – 30/01/2017 
 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DESSA VERSÃO 

- Desenvolvida tela para envio de várias NFC-es em contingência 
(Movimento > NFC-e > Enviar NFC-e Contingência); 

- Criado cadastro básico “Motivo da Desefetivação”, que será usado – 
conforme configuração da tela de Saídas e Entradas – nas 
movimentações desfeitas no sistema. Também foi adicionado filtro no 
Relatório de Saídas e Relatório de Entrada.  
 
- Adicionado o campo Valor do Frete no Relatório de Romaneio; 

 
- Criada opção de colar informações no campo “Problemas Relatados” 
nas telas de Lançamento e Manutenção de Ordem de Serviço; 
 
- Criada opção “CPF/CNPJ para Documento Fiscal” dentro do menu 
S@T e NFC-e (da tela de Saídas) que permite informar outro CPF/CNPJ 
para a nota quando a venda possui um cliente cadastrado; 
 
- Criado campo de pesquisa na aba Permissões do Cadastro de 
Funcionários para auxiliar na localização dos itens que serão 
bloqueados/liberados; 

- Criada permissão de funcionário “Permite liberar recebimento 

parcelado com número máximo de dias maior do que o permitido pela 

tabela de preço”. Com isso, a saída passa a apresentar tela de liberação 

quando o funcionário realizar uma venda com quantidade de dias 

superiores ao configurado na tabela de preço utilizada; 

- Adicionado layout do tipo Lote ao Relatório de Acompanhamento de 

Estoque; 

- Alterações no SPED Fiscal para atender as exigências da nova versão 

do Guia Prático, bem como ajuste do layout para a versão 1.10; 

- Criada configuração no Vendedor Externo para lançar os itens sem 

estoque de uma venda em uma nova saída, vinculada à anterior, 

permitindo que alguma ação seja tomada com o cliente; 

- Adicionada nova tela de Entradas ao sistema, passando agora a contar 

com duas; 

- Ajuste nos filtros relacionados aos campos de Vendedor e Técnico, que 

passam a buscar pelos tipos específicos nas telas de Saídas, Entradas, 

Ordem de Serviço e Troca Simplificada; 

- Criado o campo “Qtde Vias” no layout configurável de Ticket que 

permite ao usuário determinar a quantidade de vias para a impressão; 

- Criada tela “Grupos de Clientes / Fornecedores” no menu Cadastros > 

Clientes e Fornecedores, que permite ao usuário organizar os clientes 

em grupos que serão usados como filtro nas telas do financeiro  
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(Manutenção de Recebíveis, Custódia, Devolução de Cheque, Cartões e 

Relatórios); 

- Adicionado o filtro “Por Cidade” ao Relatório de Recebíveis em Aberto 

agrupado por Vendedor; 

- Na Importação de XML (Configurações), foi adicionada a aba 

“Campos Padrão” que permite ao usuário determinar opções específicas 

para os produtos que não estão no arquivo da Nota Fiscal Eletrônica, 

mas que ainda não estão cadastrados no Shop Control; 

- Adicionado ao Relatório de Acompanhamento de Vendas o filtro 

“Classe de Cliente”; 

- Em “Lançamento de Ordem de Serviço”, configuração da tela, foi 

criada a opção “Ao gravar uma OS, enviar mensagem aos técnicos”. 

Quando estiver marcada, toda vez que uma Ordem de Serviço for 

gravada/alterada o sistema perguntará se deseja notificar os técnicos 

envolvidos e, ao confirmar, uma mensagem do sistema será enviada aos 

funcionários. 

- Na tela de Entrega – Fretes Próprios – foi adicionada a opção 

“Período” no combo de seleção que permite ao usuário determinar a 

data inicial e final para localizar as vendas; 

- Melhorias no layout do Relatório de Estoque / Vendas com Grade; 

- Na tela de Produtos e Serviços – Consulta 2, foram adicionados os 

filtros “Tamanho” e “Cor”, permitindo ao usuário filtrar a grade das 

mercadorias; 

- Alteração nos filtros da aba “Documentos Fiscais”, no Relatório de 

Saídas, atualizando-os para as situações disponíveis nos documentos 

fiscais eletrônicos; 

- Alterada Busca da tela de Saídas quando usada a opção por Modelo de 

Documento Fiscal. Antes buscava pelo modelo no cabeçalho da saída, 

agora passa a buscar pelo modelo do documento fiscal emitido; 

- Melhorias na tela de Recuperar Remarcação de Preço, passando a lista 

os itens não encontrados (Código ou Descrição alterados) mas 

continuando a recuperação dos demais produtos; 

- Correções de bugs. 
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