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PRINCIPAIS NOVIDADES DESSA VERSÃO 

- Em ‘Manutenção de OS’ foi criada a opção para Cancelar OS; 

- Na tela ‘Manutenção de Contas a Pagar’, em 'Informações do 
Pagamento', foi criada a opção 'Alterar Plano de Contas 3 da(s) 
origem(ns)'; 

- Na tela de ‘Entradas’, ao receber parcialmente um pedido ou 
transformá-lo em compra, as observações adicionadas ao pedido 
original serão copiadas para a nova operação; 

- Na ‘Classe de Impostos’ foi criada a aba ‘Retenções’, para cálculo das 
retenções de IR, PIS, COFINS e CSLL sobre Produtos. Geralmente 
necessária em vendas para órgãos públicos; 

- Criada configuração para obrigar o campo ‘Entregue para’, na tela de 
‘Situação dos Veículos’; 

- Criada opção para limitar cadastro de ‘Contatos’, na tela ‘Cadastro de 
Clientes e Fornecedores’; 

- Criados os relatórios ‘Contas Pagas por Tipo de Pagamento’ e ‘Vendas 
com Desconto por Item’; 

- Nas telas de ‘Saídas’ e ‘Transferência entre Filiais’, agora permite 
selecionar mais de uma linha ao lançar séries de produtos; 

- O relatório ‘Resumo de Vendedores’ agora considera as vendas com 
serviços; 

- As telas de Lançamento e Manutenção de OS foram alteradas para 
considerar a tabela padrão do cliente, quando a mesma estiver 
configurada; 

- Incluída a coluna ‘Vendedor’ na tela de ‘Saídas Sincronizadas’ do 
módulo Mobile Sync; 

- Na busca de produtos, do módulo ‘Vendedor Interno’, foi criado um 
layout sem foto; 

- No ‘Super Gerador de Relatórios’, tabela ‘Movimento’, foram incluídos 
os campos referentes à Base de Cálculo e Valor do Fundo de Combate 
a Pobreza; 

- Na tela ‘’Layout Configurável’ foram adicionados os campos Código e 
Apelido do funcionário que imprimiu o ticket; 

- Em ‘Conta Caderno / Fechar Contas’, foi criada a opção 'Utilizar preço 
unitário e desconto do item da saída original'.  

- Na ‘Classe de Imposto’, em ‘ICMS ST’, foi criada a opção 'Deduzir 
ICMS de origem antes de aplicar redução'. Essa opção aparecerá 
apenas quando a operação estiver configurada como ‘Ativo ou Uso 
Consumo’ e ‘Utilizando Cálculo da I.N. nº RE 39’; 

- A tela ‘Entrega de Fretes Próprios’ agora busca saídas que tiveram 
NFC-e emitidas; 

- Na tela configuração das tela de ‘Saídas’, aba ‘Importação / Imp. 
Produtos’, foi criada a opção para referenciar documento fiscal 
automaticamente ao importar produtos de outra operação;  

- Correções de bugs; 

VINCULAR PEDIDOS DE 

COMPRA 

Pensando nas empresas que 

controlam seus pedidos de compras 

e precisam finalizá-los quando a 

entrada com XML é feita, o Shop 

Control 9 passa a contar com o 

processo de vinculação dos pedidos 

de compra ao fornecedor. 

De uma forma simples e prática é 

possível determinar quais pedidos 

fazem parte de uma compra, 

atualizando seus status e, inclusive, 

gerando novos pedidos a partir do 

que não foi recebido ou mesmo 

descartando pedidos que não serão 

enviados. 

Para demonstrar melhor essa nova 

funcionalidade, disponibilizamos 

um vídeo que você poderá assitir 

clicando aqui. 

Caso tenha alguma dúvida, por favor 

entre em contato com nosso 

departamento de Suporte Técnico 

através dos contatos abaixo: 

 

 

 

CE, PR, SC, RS, PA e PE 

(41) 3013-1552 

 

OUTROS ESTADOS 

(41) 3013-3363 

 

SUPORTE@IDEALSOFT.COM.BR 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2OCRkC4
mailto:SUPORTE@IDEALSOFT.COM.BR


 

TEF – DETECTAR CARTÃO AUTOMATICAMENTE    

A partir da versão 9.3.21.0 do Shop Control 9, está mais prático e rápido 
receber suas vendas em TEF.  
Com essa nova função, o sistema identifica o tipo e a bandeira do cartão 
automaticamente e em seguida faz o vínculo com o respectivo cartão 
cadastrado no Shop 9. Isso garante a confiabilidade nos dados, além de 
agilizar o processo de recebimento. 

Essa função é exclusiva para o gerenciador Pay&Go e para a versão 
Corporate Plus, do Shop Control.  

Clique aqui para visualizar o passo a passo de como configurar o seu 
sistema. 

 

 

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. 

 

 

 

 

http://download.idealsoft.com.br/arquivossuporte/Configurartefautomatico.pdf
mailto:comercial@idealsoft.com.br
http://www.idealsoft.com.br/vendedor-interno/

