
SHOP CONTROL 9.4.0.0 – 03/06/2019 
 

PRINCIPAIS NOVIDADES 
 

MENU CADASTROS 

1 – Em ‘Cadastro de Funcionários / Permissões’ foi criada a opção ‘Permite 

ver apenas as próprias vendas nos relatórios de Comissões’;   
 

2 – Em ‘Cadastro de Funcionários / Permissões’ foram criadas as opções 

para permitir ver o Estoque Mínimo e Ideal, da filial logada, na tela 
‘Consulta de Produtos e Serviços 2’; 

 
3 – Em ‘Cadastro de Funcionários’ foi adicionada a Segurança para a tela 

‘Super Gerador – Impressão Rápida’. Dessa forma não será mais 
necessário liberar o acesso ao módulo Super Gerador, para poder 

visualizar os relatórios pela Impressão Rápida; 

 
4 – Em ‘Cadastro de Clientes e Fornecedores / Informações’, foi incluído o 

‘Total Geral’ na visualização das Vendas/Entradas, layout ‘Por Mês e  Ano’; 

 

MENU MOVIMENTO 

5 – Na tela de ‘Entrega – Fretes Próprios’ foi incluído o filtro de Cidade;  
 

6 – Na tela ‘Dados de Envio’ foi incluída a aba “Folha para Despacho”, 
onde poderá filtrar as sequências que deverão ter as folhas impressas. 

Dessa forma não será necessário abrir saída por saída para imprimir as 

folhas desejadas.  
 

7 – No relatório ‘Estoque de Várias Filiais’ foi incluído o botão para salvar 
os filtros da tela de Busca de Fornecedores; 

 

❖TELA DE SAÍDAS  

8 – Em ‘Configurações / Prod./Serv. / Geral’ foi incluída a opção ‘Mostrar 
botão para exibir últimas movimentações do produto para o cliente’. Com 

essa opção ligada, ao clicar no botão, serão mostradas as 5 últimas 

movimentações do produto selecionado para o cliente informado;   
 

9 – Na tela ‘Importar OS’ foi adicionado o quadro ‘Serviços Executados’;  
 

10 – Em ‘Configurações / Geral / Geral’, foram adicionadas as opções 

‘Obrigar Comissionado’, ‘Obrigar Vendedor 2’, ‘Obrigar Técnico 2’;  

 

❖TELA DE ENTRADAS  

11 – Na configuração da tela de ‘Importar XML / Classe de Impostos’, é 

possível selecionar a CST de PIS/COFINS para fazer a conciliação dos 
dados do XML com o cadastro dos novos produtos; 

 
12 – No menu ‘Outras Opções’ foi adicionada a opção ‘Remarcação de 

Preços’. Quando aberta por esse menu, a remarcação já virá com os 
campos ‘Filial’ e ‘Sequência’ preenchidos com os dados da Entrada;  

 

 
 

 

TRANSFERÊNCIA 

AUTOMÁTICA 

A partir dessa versão o Shop 

Control 9 passa a contar com 

a função “Transferência 

Automática de Estoque". 

No momento da venda, para 

cada produto lançado, será 

possível indicar de qual filial 

o estoque será baixado. 

Quando a saída for efetivada, o 

sistema realizará 

automaticamente uma 

transferência de estoque, de 

cada filial indicada nos itens, 

para a filial em que a venda 

está acontecendo. 

Expandindo ainda mais sua 

usabilidade, podemos 

configurar operações de 

transferência diferentes para 

cada filial, facilitando a 

organização e atendendo as 

particularidades de cada 

empresa. 

Além disso, também 

adicionamos a opção que emite 

automaticamente as notas 

fiscais das transferências 

geradas, agilizando ainda mais 

o processo. 

Para conhecer a nova 

funcionalidade, clique aqui e 

confira o vídeo. 

 

*Função exclusiva da versão Plus. 

 

 

 

http://www.idealsoft.com.br/video/transferencia-automatica/


 

MENU FINANCEIRO 

13 – Em ‘Manutenção de Recebíveis / Configurações’, foi criada a opção 

‘Não permite receber parcelas fora de ordem’;  
 

14 – Na tela ‘Manutenção de Recebíveis / Busca’ agora é possível buscar 
boletos pelo campo ‘Nosso Número Bancário’, 

 

MÓDULOS ADICIONAIS 

 
15 – No CNAB, na configuração de ‘Dias úteis para os lançamentos 

bancários’ acrescentamos a opção ‘4 dias após o pagamento’; 

 
16 – Na ‘Importação de Arquivo Texto’, agora é possível importar o 

‘Plano de Contas 3’, tanto para Contas a Pagar quanto para Contas 
a Receber; 

 

 

 

MOBILE TOOLS 

 

Buscando facilitar o dia a dia 

da sua empresa, lançamos 

um novo aplicativo para 

tablets e celulares*. Nesse 

primeiro momento estão 

disponíveis duas ferramentas 

que foram solicitadas por 

muitos clientes. 

ENVIAR DOCUMENTOS 

Nessa opção você poderá 

fazer fotos de produtos, 

clientes, funcionários e até 

mesmo documentos, no seu 

dispositivo. Posteriormente 

as mesmas serão enviadas 

automaticamente para a 

nuvem, para em seguida 

serem baixadas e gravadas 

no Shop Control 9. 

ÁREA DE TRANSFERÊNCIA 

Agora será possível ler o 

código de barras de boletos 

para preencher 

automaticamente os dados 

das contas, na tela de 

Lançamento de Contas a 

Pagar. 

 

*Disponível para as plataformas 

Android e iOS.  

**Módulo gratuito exclusivo para 

as versões Corporate, Corporate 

Gold e Plus. 

 

 


