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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DESSA VERSÃO 

- Adicionado barras de rolagem (vertical e horizontal) à tela de “Layout 
Configurável”, facilitando a navegação; 

- Criada a permissão 'Permite lançar despesas acessórias' no “Cadastro 
de Funcionários” para Entradas e Saídas; 

- Criada a opção ‘Para produtos com grade, utilizar nome completo’ na 
aba NFC-e do “Cadastro de Filais”. Com ela marcada, o DANFE da NFC-
e mostrará também o tamanho e a cor do item no nome do produto; 

- Criada a opção “Quebrar linha para que o nome inteiro do produto 
seja exibido na impressão do DANFE”, na aba NFC-e do “Cadastro de 
Filiais”; 

- Adicionada ao “Cadastro de Clientes e Fornecedores” a possibilidade 
de visualizar os demais registros existentes no grupo do cliente, 
bastando para isso clicar duas vezes sobre ele; 

- Adicionado os campos ‘Estoque Mínimo’ e ‘Estoque Ideal’ no módulo 
“Importação de Arquivo Texto”, na opção ‘Importar 
Produtos/Serviços’;  

- Adicionado o filtro ‘Data de Recebimento da Nota’ ao relatório de 
“Notas por CFOP – Entradas”; 

- Criada a opção “Gerar saídas separadas para produtos e serviços” na 
aba ‘Saída’ da ‘Configuração’ da tela de “Manutenção de Ordem de 
Serviço”. Funcionando em conjunto com a geração automática de 
saídas, ao fechar uma O.S. o sistema criará uma venda para os serviços 
e outra para os produtos; 

- “Conciliação Bancária” aprimorada para permitir vincular um registro 
a vários lançamentos do sistema; 

 - Adicionada a coluna ‘% de variação de lucro’ aos dois layouts da tela 
de “Cálculo de Preço de Venda Completo”; 

- “Remarcação de Preço” aprimorada para marcar como alterados 
apenas os itens que realmente tiveram modificação no valor; 

- Criada a tela “Período de Desconto”, em Cadastros > Preços. Nela é 

possível informar, para um ou mais grupos de itens, um percentual de 

desconto que irá sobrepor as permissões de limites de descontos do 

sistema, durante o período determinado; 

- Criada a tela “Comissão por Filial”, dentro do menu Cadastros > 

Filiais, que permite adicionar, para um ou mais itens, um percentual de 

comissão que valerá para a(s) filial(ais) escolhida(s), sobrepondo a 

comissão por vendedor, produto ou alteração da tabela de preço; 

 - Após localizar um registro na tela de “Cadastro de Produtos e 
Serviços”, clique duas vezes sobre o campo ‘Código’ para copiar seu 
conteúdo; 

- Correções de bugs. 

Shop 9 – Mobile View  

Não seria ótimo poder visualizar 

o resumo de vendas de sua loja, a 

partir de qualquer lugar, 

diretamente na tela do seu 

celular ou tablet? Com o Shop 

Control 9 você em breve poderá 

fazer isso! 

Com a chegada do Shop 

Control 9 - Mobile View, 

aplicativo desenvolvido em 

multiplataforma (Android, 

Windows 10 e IOS), o acesso às 

informações de sua empresa será 

ampliado para o universo móvel. 

Não importa onde estiver, nem o 

quão longe sua empresa está, 

com seu celular em mãos e uma 

conexão com a internet você 

poderá visualizar dados como: 

vendas diárias, devoluções do dia 

e contas a receber da semana, 

tudo isso agrupado de forma 

simples e prática, detalhada ou 

em gráfico, para garantir maior 

conforto e rapidez na leitura das 

informações. 

Para você que ficou interessado 

em mais essa inovação e 

comodidade, não deixe de entrar 

em contato com nosso 

Departamento Comercial, 

através do telefone ou e-mail: 

(41) 3013-1161. 

comercial@idealsoft.com.br 
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PRODUTOS AGREGADOS  

Criada aba “Agregados” no cadastro de Produtos e Serviços, 

onde o usuário determina a lista de produtos que poderão 

ser oferecidos, no momento da venda, em conjunto com o 

item principal.  

 

 

 

 

Ao digitar o código do item na tela de vendas, o funcionário 

será alertado sobre a existência de outras mercadorias que 

podem ser ofertadas junto com o produto que o cliente está 

adquirindo. 

 

COPIAR DADOS DE IMPOSTOS (IMPORTAÇÃO) 

Criada a opção ‘Copiar Impostos’ na tela de “Informações de 

Importação” (Entradas) que permite copiar o CFOP, 

CST/CSOSN, Modalidade da Base de Cálculo e os percentuais 

de impostos para os demais produtos do grid.  

 

 

 

 

 

Ao clicar no botão, a tela entrará em “Modo Cópia”, 

destacando o item selecionado (do qual serão copiados os 

dados) e permitindo ao usuário escolher de quais abas as 

informações serão importadas e para quais produtos da lista.  

 


