
SHOP CONTROL 9.3.24.0 – 25/03/2019 
 

PRINCIPAIS NOVIDADES 
 

MENU CADASTROS 

1 – No ‘Cadastro de Filiais’, a opção ‘Utilizar TEF automático’ passou a 
funcionar com o gerenciador SiTef; 

 
2 – No ‘Cadastro de Filiais / aba Fiscais’ foi criada a opção Enviar múltiplos 
documentos por sequência. Quando ativada, ao enviar um novo 
documento fiscal em uma sequência que já tenha um documento enviado 

e não autorizado, o sistema inutilizará automaticamente o documento 

anterior; 
 

3 – No ‘Cadastro de Filiais / aba NFC-e’ foi incluída a opção para enviar 
S@T automaticamente quando ocorrer erro de comunicação no envio da 

NFC-e; 

 
4 – No ‘Cadastro de Clientes e Fornecedores’ foram criadas configurações 

para não permitir gravar com CEP errado e para buscar o CEP 
automaticamente quando o foco sair do campo, sem a necessidade de 

clicar na lupa; 
 

5 – Na tela de ‘Remarcação de Preços’ foram incluídos os filtros de Período 
do Cadastro dos Produtos e Período de Alteração dos Preços;  
 

MENU MOVIMENTO 

6 – As telas de ‘Enviar NF-e’ e ‘Enviar NFC-e’ (Entrada e Saída) agora 

enviam, cancelam e consultam notas de outras filiais; 
 

7 – Adicionada a função de Inutilizar Nota nas telas de ‘Enviar NF-e’ e 
‘Enviar NFC-e’ (Entrada e Saída); 

 
8 – No ‘Relatório de Vendas de Várias Filiais’ foram incluídos os filtros: 

Classe / Subclasse / Grupo / Família / Pesquisas; 
 
9 – Criada a opção para não permitir preço zero na tela de ‘Realizar 

Transferência’; 
 

10 – No ‘Relatório de Serviços Executados’ foi criado o tipo Agrupado por 
Técnico; 
 

11 – Na tela de ‘Entrega de Frete Próprio’ foi adicionado o Valor Total das 
Notas por veículo; 

 
12 – Foram feitas várias melhorias no design e no funcionamento da tela 

de ‘Entrega de Frete Próprio’; 

 
13 – Na tela de ‘Manifestação do Destinatário (NF-e Destinadas)’ é possível 

abrir a tela de ‘Entradas’ com os dados da nota selecionada; 
 

14 – Na tela de ‘Entradas / Configurações / aba Imp. XML’ foi incluída a 

opção de salvar o Código do Produto, do XML, em um dos campos de 
Código Adicional; 

 
15 – O sistema passou a apresentar o total de pontos Fidelidade na aba 

‘Produtos e Serviços’, da tela de ‘Saídas’;  

SPED FISCAL  

BLOCO K 

 

A partir de Janeiro de 2019, 

empresas Atacadistas e 

Indústrias (ou equiparadas à 

indústria), com faturamento 

igual ou superior a 

R$ 78.000.000,00, precisarão 

escriturar o Bloco K (Registro 

K200) com os dados de estoque 

das mercadorias. 

Para atender essa nova 

legislação, realizamos diversas 

alterações no Shop Control 9, 

no módulo Indústria e no  

SPED Fiscal.  

Disponibilizamos em nosso site 

um PDF que explica como 

parametrizar o sistema, além 

de apresentar detalhes sobre os 

novos campos e configurações 

criadas.  

Clique no link para conferir: 

http://bit.ly/2zquzHP 

 

 

 

http://bit.ly/2zquzHP
http://bit.ly/2zquzHP


16 – Na tela de ‘Saídas / Pedido de Venda – Entregar Itens’ foi 
adicionado um botão para entregar todos os itens em uma única vez; 

 

17 - Na tela de ‘Saídas’, o sistema passou a mostrar o Valor do Peso 
Bruto e Valor do Peso Líquido de cada item. Apenas nos layouts 

‘Completo’ e ‘Completo II’; 
 

18 – Em ‘Saídas / Configurar essa tela’ foi incluída configuração para 

deixar os campos Origem e Destino obrigatórios na tela de ‘Nota de 
Frete’; 

 
19 – Em ‘Configurar essa Tela / Geral / Visualização’ foi criada a opção 

Agrupador. Quando estiver ativa, será possível selecionar produtos da 
Saída e vinculá-los a um nome, por exemplo, um setor, ambientes, 

produto final, etc. Com isso os itens poderão ser ordenados pelo 

agrupador, facilitando a visualização, tanto na saída como no ticket.  
Podem ser criados vários agrupadores para cada saída; 

 

MENU FINANCEIRO 

20 – Na tela de ‘Manutenção de Recebíveis’ foram criadas as 

configurações para incluir a Descrição e o Número da Parcela no recibo; 

 
21 – Incluído o Total Geral nos relatórios de Crédito do Cliente e no de 

Crédito da Empresa; 
 

22 – No relatório ‘Carta para Clientes em Atraso’ agora é possível 

ordenar as contas por Data de Vencimento; 

 

MENU CONFIGURAÇÕES 

23 – Na tela de ‘Configurações Gerais’ foi adicionada a aba ‘Senha’, na 

qual poderão ser configuradas regras avançadas para criação das 
senhas dos usuário, como quantidade mínima e máxima de caracteres, 

bloqueio de senhas antigas, expiração automática, entre outros; 

 

MÓDULOS ADICIONAIS 

24 – Desenvolvido CNAB 400 para o banco Safra;   
 
25 – No módulo ‘Vendedor Interno’ foi criado mais um layout para 

a consulta de produtos/serviços; 
 

26 – No módulo ‘Vendedor Externo’ foi incluído o Total das Contas 
a Receber do cliente; 
 

27 – O módulo ‘Vendedor Externo’ passou a validar o Plano de 
Pagamento do Cliente. 

 

 

 

 

SUPORTE TÉCNICO 

 

 

 

Em caso de dúvidas ou 

informações, não hesite em 

contactar nossa equipe. 

 

(41) 3013-3363 

SUPORTE@IDEALSOFT.COM.BR 

 

 

________________ 

 

 

Para conhecer mais sobre  

as funcionalidades do  

Shop Control 9 e Módulos 

Adicionais, clique aqui e 

visite a área de vídeos 

disponível em nosso site. 
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