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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DESSA VERSÃO 

- Incluído no “Relatório de Consignação de Saída” o layout 'Resumido: 
A acertar por cliente (Produtos Lote)'; 

- Nas configurações da tela de Saída (aba Prod./Serv. > Trocas) foi 
criada a opção ‘Calcular comissão sobre a diferença entre o valor da 
venda e os produtos trocados’. Quando estiver marcada, o vendedor da 
troca receberá comissão apenas da diferença entre os produtos 
trocados; 

- Adicionado ao Vendedor Externo a possibilidade de Gerar PDF para 
as saídas (disponível para Android 4.4 ou superior). Ao utilizá-la, o 
aplicativo criará um ticket simplificado da venda que poderá ser 
compartilhado, impresso, salvo em drivers online, etc. conforme as 
opções e funções de cada dispositivo (tablet) utilizado; 

- O módulo Sync foi aprimorado, possibilitando a automatização da 
seleção de base online/off-line, bem como o envio das saídas para a 
matriz sem intervenção do usuário; 

- Adicionado à tela de “Centro de Custo” o botão ‘Copiar’, que permite 
copiar as informações de um registro para outro; 

- A tela de “Conciliação de Cartões” passa a apresentar o valor dos 
registros selecionados, facilitando a visualização dos totais de créditos 
e débitos; 

- Ajustes na tela de “NF-e Destinadas” conforme nova nota técnica 
publicada; 

- Criada a opção ‘Não permite lançar serviços repetidos’ nas 
configurações da tela de “Lançamento de Ordem de Serviço” e 
Manutenção de Ordem de Serviço”; 

- Criada opção ‘Permite alterar preço unitário’, tanto para produtos 
quanto para serviços, nas configurações de “Manutenção de Ordem de 
Serviço” e “Lançamento de Ordem de Serviço”; 

 - Criada opção ‘Permite usar CTRL + A estando no campo 'Qtde' para 
aumentar o preço unitário’ nas configurações de “Manutenção de 
Ordem de Serviço” e “Lançamento de Ordem de Serviço”; 

- Nas Configurações Gerais de Ordem de Serviço (aba Tipos/Situações), 
criada configuração que determina quais os tipos de O.S. permitem 
realizar a baixa de estoque; 

- Nos “Relatórios de Ordem de Serviço”, foram adicionados os campos 
de ‘Detalhes’, que poderão ser usados como filtros; 

- Adicionado a combo ‘Ordem’ no “Relatório de Possibilidade de 

Produção” (módulo Indústria), permitindo ordenar a impressão por 

‘Código’ ou ‘Nome’; 

- Criada opção ‘Ao receber uma conta, avisar se o cliente está no SPC’, 

dentro das configurações da tela de “Manutenção de Recebíveis”; 

- Correções de bugs. 

DANFE NFC-e 4.1  

 

Seguindo as normativas 

determinadas pelo Manual de 

Especificações do DANFE NFC-

e, o Shop Control 9 conta – desde 

a versão 9.3.2.0 – com o Layout 

4.1 do Documento Auxiliar de 

Nota Fiscal Eletrônica. 

 

Totalmente reformulado, esse 

novo formato de impressão visa, 

principalmente, a economia de 

papel, consolidando todas as 

informações do documento fiscal 

de forma condensada, com o uso 

de fontes menores e 

reposicionamento dos dados, 

para trazer o máximo de 

rendimento possível. 

 

Reafirmando nossa preocupação 

e comprometimento com o meio 

ambiente, o DANFE Ecológico é 

mais uma funcionalidade que a 

IdealSoft traz para seus clientes. 

 

idealsoft@idealsoft.com.br 
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RELATÓRIOS COM MÚLTIPLAS FILIAIS  

Implantada opção de 

impressão com várias 

filiais para os relatórios 

de DRE (Demonstrativo 

de Resultados), Vendas, 

Contas Pagas/A Pagar e 

Contas Recebidas/A 

Receber.  

Através do botão "+" (ao lado do campo Filial) o usuário poderá incluir 

duas ou mais filiais ao relatório; 
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