
SHOP CONTROL 9.4.3.0 – 11/11/2019 
 

PRINCIPAIS NOVIDADES 

MENU CADASTROS 

1 – Na tela “Cadastro de Filiais - aba Fiscais” foi incluída a opção para não 

permitir referenciar notas em mais de um movimento que não seja 

devolução; 

2 – Atendendo o novo layout 3.00a do manual do MDF-e, foram 

adicionadas as configurações para enviar o ‘Responsável Técnico’ e o ‘QR 

Code’ na tela de “Cadastro de Filiais”;  

3 – No “Cadastro de Plano de Contas 3”, para planos do tipo Receita, foi 

adicionada a opção para ‘incluir no DRE’. Essa opção é indicada para 

recebíveis lançados manualmente; 

4 – No “Cadastro de Clientes e Fornecedores - aba Movimento” foi incluída 

a opção de mostrar o ‘Texto para Exibição’ na tela “Entradas”;  

5 – Em “Cadastro de Clientes/Fornecedores - Configurações” foi incluída a 

opção para determinar a ‘Tabela de Preços’ padrão para novos cadastros;  

6 – No “Cadastro de Produtos - aba Calc. Preço” foram adicionados os 

campos ‘FCP’ e ‘FCP ST’ nos custos de compras; 

7 – Incluídas mais duas tabelas na tela “Alteração de Preços”;  

8 – Adicionado o filtro ‘Fabricante’ no “Relatório de Produtos e Serviços 

com Preço Promocional”;  

 

MENU MOVIMENTO 

Saídas 

9 – Ao buscar a ‘Filial Estoque’ será mostrado o estoque disponível de 

cada filial;  

10 – Adicionada a opção de ‘Importar Produtos de Arquivo Texto’;  

11 – Incluída a opção ‘Verificar Impostos’ na qual é possível editar os 

valores. Está disponível apenas para operações que não calculam 

impostos;  

12 – Ao desefetivar saídas que possuem boletos bancários com o campo 
‘nosso número’ preenchido, terão suas parcelas salvas como 

‘canceladas’; 

13 – Em “Configurações / aba Funcionamento” foi adicionada opção para 

exigir informar o ‘Agrupador’;  

14 – Agora é possível utilizar a função de ‘Transferência Automática de 

Estoque’ na tela “Entrega de VEF”;  

15 – Nas telas de “Consulta Produtos 1 e 2”, agora é possível visualizar o 
preço original dos produtos em promoção. Para isso é necessário 

posicionar o cursor sobre o ícone da promoção; 

16 – Na “Manutenção de OS” incluída a aba ‘Contatos’ que permite lançar 

e editar contatos efetuados com o cliente;  

17 – Em “Manutenção de OS - Configurações” foi incluída a opção para 

exigir o preenchimento dos ‘Dados da Entrega’;  

 

TRANSFERÊNCIA 

AUTOMÁTICA 

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/


 

 

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. 

 

 

 

18 - No “Relatório de Estoque - Vendas com Grade” foi incluído o filtro 

‘Produto’; 

19 – No “Relatório de Vendas por Cliente ABC” foi incluído o filtro 

‘Física/Jurídica’;  

20 – Adicionado o filtro por ‘Sequência’ na tela de “Entrega de Frete 

Próprio”;  

21 – Nos relatórios “Comissões por Venda” e “Resumo por Vendedor” 

foi incluída a opção ‘Valor Venda não considerar o IPI’; 

22 – Os relatórios de “Contagem de Estoque” agoram mostram o código 

da contagem no cabeçalho; 

23 – Agora é possível copiar a ‘Chave de Acesso’ da NF-e na tela de 

“Manifestação do Destinatário”; 

 

MENU FINANCEIRO 

24 – Nas telas de “Lançamento de Recebíveis” e “Lançamento de Contas 
a Pagar”, ao buscar o ‘Plano de Contas 3’ será mostrado também o 

plano de contas nível 2; 
 

25 – Na tela “Manutenção de Recebíveis” foi adicionado botão para 

mostrar o ‘Valor Original’ das contas; 

 

MENU CONFIGURAÇÕES 

26 – Em “Operações de Saída” foi incluída a opção para permitir emitir 

nota somente após a Expedição;  

27 - No cadastro de “Operações de Saída” foi criada opção para enviar 
o ‘Complemento do Nome’ nas Informações Adicionais do Produto da 

NF-e; 

28 – No layout configurável de Ticket foram incluídos os campos 

‘Código’ e ‘Nome’ da classe de cliente; 

29 – Em “Operações de Saída” é possível configurar para exigir a 
‘Transportadora / Frete Próprio’ antes de efetivar, apenas para saídas 

do tipo ‘Entrega’;  

 

MÓDULOS ADICIONAIS 

Vendedor Interno  

30 – Adicionada a opção de ‘Despesas Acessórias’ na tela de Saídas; 

31 – Agora é possível informar a ‘Classe de Cliente’ ao gravar um          

novo registro; 

32 – Criada a opção para definir o ‘tipo de filtro padrão’ que será 

utilizado na tela de Vendas, ao buscar Produtos e Serviços;  

33 – No “Super Gerador de Relatórios” foram adicionados os campos 

‘Data’ e ‘Hora’ de impressão;  

34 – Na “Importação de Arquivo Texto” agora é possível importar os 

campos ‘Altura’, ‘Largura’ e ‘Comprimento’ dos produtos;  

 

 

 

 

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. 

 

 


