
SHOP CONTROL 9.3.2.0 – 06/03/2017 
 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DESSA VERSÃO 

- Adicionado alerta ao fechar a tela de Mensagens quando uma nova 
mensagem estiver aberta, evitando que o usuário perca o que estava 
digitando; 

- Criada “TAG” de substituição para que o conteúdo do campo “Ref. 
Interna” seja apresentado nas Observações Fiscais do DANFE;  
 
- Criado layout da NFC-e chamado “Danfe Versão 4.1” que segue as 
novas especificações dispostas no manual de especificações técnicas 4.1, 
com uso obrigatório a partir de 03/04/2017; 

 
- Criada tela “Reservas – Cancelamento”, onde é possível configurar a 
quantidade de dias para que o Shop 9 considere uma reserva como 
vencida, bem como buscá-las para realizar seu cancelamento; 
 
- Criado campo de pesquisa na aba Segurança do Cadastro de 
Funcionários para auxiliar na localização dos itens que serão 
bloqueados/liberados. O grid “Opções” agora passa a permitir 
agrupamento; 

- Alterado Relatório de Caixa (layout sintético 2) para também filtrar 

por período e apresentar o CNPJ na impressão; 

- Criada opção “Trocar coluna ‘Saldo Anterior NC’ e ‘Saldo Anterior’ 

pela coluna CNPJ” no Relatório de Lançamentos Bancários; 

- No Relatório de Saídas, aba Doc. Fiscais/Efetivações, foi adicionado o 

campo “Ind. Presencial” como filtro; 

- Adicionados vários filtros à tela de “Lançar Promoções”, tais como: 

Fornecedor, Pesquisa 1, Pesquisa 2, Pesquisa 3 e Número de Nota 

Fiscal; 

- Criada a funcionalidade que permite lançar itens manualmente na tela 

de “Lançar Promoções”, além de permitir o uso do teclado/leitor de 

código de barras; 

- Desenvolvida a ordenação do grid na importação do XML. Ao ordenar 

as colunas do grid da esquerda (onde ficam os dados do XML), o grid 

da direita será automaticamente ajustado para manter a relação; 

- Aprimorada a Conciliação Bancária, passando a permitir realizar a 

baixa dos lançamentos de antecipações de cartão de crédito com o 

banco; 

- A partir dessa versão, quando um funcionário (que não possui servidor 

de e-mail configurado) realizar o envio de um e-mail pelo sistema, a tela 

manterá salvo a última configuração utilizada; 

- Para o Vendedor Externo foram criados os campos “Validar 

CPF/CNPJ repetido” e “Validar CPF/CNPJ em branco”, além da   
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possibilidade de determinar o padrão para País, Classe de Cliente, Filial 

e Vendedor, que serão exigidos quando esses campos estiverem 

marcados como obrigatórios no Shop 9. Já o Endereço de Entrega, se 

obrigatório, será preenchido com o endereço de cadastro do cliente 

informado no tablet; 

- Criada opção para importar Contas a Receber e Contas a Pagar através 

do módulo Importação de Arquivo Texto; 

- Desenvolvida a opção “Ler Nota de Importação” na tela de Entradas. 

Com ela o usuário poderá importar o arquivo do despachante, de forma 

similar à importação de XML, inserindo todos os itens e suas 

respectivas informações, incluindo os dados da DI e Adições, de forma 

automática; 

- Implantado layout paisagem para os relatórios de Contas a Pagar e 

Contas Pagas; 

- Criado cadastro básico “Motivo da Troca/Devolução”, que será usado 

(conforme configuração da tela de Saídas e Entradas) nas 

movimentações que possuam troca de mercadoria. Também foi 

adicionado filtro no Relatório de Saídas, Relatório de Entradas e no 

Relatório de Trocas; 

- Diversas alterações no Relatório de Romaneio, dentre elas: filtro por 

veículo e a possibilidade de trocar o código do produto pelos códigos 

adicionais ou de barras; 

- Criada configuração no Mobile Sync para não permitir lançamento de 

produtos duplicados na venda; 

- Correções de bugs. 

 

ATENÇÃO!!!! 

NOVIDADES SOBRE OS 

BOLETOS.  

Numa iniciativa para 

modernizar o processo e 

diminuir a quantidade de 

papel a IdealSoft não enviará 

seu boleto de renovação 

Corporate e Plus pelos 

correios.  

Esse novo processo vale a 

partir de agora e seu boleto 

estará disponível dentro do 

próprio Shop Control 9. Com 

isso você não corre o risco de 

ter seu boleto extraviado ou 

recebe-lo com atraso.  

Para ver/imprimir seu boleto, 

siga os passos abaixo (você 

deve estar com a versão 9.2.17 

ou superior): 

 - Entre em Configurações -

Licenças. 

 - Clique na opção 

“Atualizar/Imprimir Boleto” 

 - Se existir algum boleto para 

seu Shop ele será impresso.  

Seu Shop Control 9 verificará 

todas as manhãs se existe um 

novo boleto para você. As 

pessoas indicadas na tela 

Configurações Gerais (dentro 

de Configurações-Outros) 

receberão uma mensagem 

quando o boleto estiver 

disponível. 

 

idealsoft@idealsoft.com.br  

 


