
SHOP CONTROL 9.3.22.0 – 26/11/2018 
 

PRINCIPAIS NOVIDADES DESSA VERSÃO 

 

- No relatório Livro Ponto foi adicionada a opção para imprimir um 
funcionário por página; 

- Na tela Fechamento de Conta Caderno, dentro das Configurações, foi 
criado um novo campo para Operação Padrão de Saída de Serviços; 

- No Relatório de Entradas foi incluído o layout Sintético; 

- Na tela Layout Configurável de Ticket, para os itens de Cabeçalho e 
Rodapé, foi adicionado o campo Sequência (Código Barras); 

- Na tela Manutenção de Ordem de Serviço, em suas Configurações, foi 
criado o campo para Operação Padrão de Saída de Serviço; 

- No Relatório de Saídas, layout Completo, adicionamos a informação 
referente às Despesas Acessórias; 

- Na tela Operação de Saída, aba Observações, foram criadas tags de 
substituição para Base e Valor do ICMS Retido; 

- Na tela Cadastro de Funcionários, em suas Configurações, foi criada a 
opção para tornar os campos ‘Telefone’, ‘E-mail’ e ‘CPF’ obrigatórios. 
Também adicionamos as configurações de ‘Não gravar errado’ e ‘Não gravar 
repetido’ para o CPF; 

- Aprimorado o funcionamento da tela Nota Complementar para entradas 
de terceiros; 

- Adicionado à tela Transferência entre Filiais - Busca o ícone de 
‘desefetivação’; 

- Adicionado o Tipo ‘Repasse’ ao Relatório de Cheques, onde o layout 
apresentará o Cliente/Fornecedor para quem o cheque foi repassado;  

- Nas Configurações da tela de Saídas, em Prod./Serv., aba Descontos, foi 
adicionada a opção “Ao lançar desconto no total da saída abater o valor das 
trocas”;  

- Nas telas de Formas de Recebimento (apresentada em todas as partes do 
sistema em que é possível receber um valor) o saldo de crédito do cliente 
estará visível através de uma flag na parte superior direita;  

- Na tela Cotação de Compra foi criada a coluna ‘Linha’ no grid, passando a 
se manter a ordem de digitação dos itens. Caso queira, também será possível 
utilizar os cabeçalhos das colunas para reordernar; 

- No Layout Configurável de Ticket, Ticket OS, Carnê, Recibo e Mala 
Direta, foram adicionados os campos ‘Ponto de Referência – Ponto 1 e Ponto 
2’; 

- A tela Impressão de Etiquetas agora possui um botão que torna editável a 
coluna quantidade, permitindo a alteração para vários produtos ao mesmo 
tempo. Também é possível selecionar mais de um item ao mesmo tempo 
quando realizar a busca de produtos através do ‘SetaBaixo’; 

- Correção de bugs; 

 

 

  

 

 

A partir de 01 de outubro de 2018 

será obrigatório o uso da versão 4.0 

para emissão de Notas Fiscais de 

Consumidor Eletrônicas (NFC-e). 

O Shop Control 9 já está preparado 

para essa nova versão. E a sua 

empresa, já fez as mudanças 

necessárias? 

Clique aqui, confira as principais 

alterações e assista aos dois vídeos 

que demonstram as configurações 

que devem ser feitas no sistema. 

Em caso de dúvidas, entre em 

contato com nosso setor de Suporte 

Técnico. 

Lembre-se: a obrigação é em 

outubro, mas a sua empresa pode 

mudar para a versão 4.0 agora! 

 

 

 

CE, PR, SC, RS, PA e PE 

(41) 3013-1552 

 

OUTROS ESTADOS 

(41) 3013-3363 

 

SUPORTE@IDEALSOFT.COM.BR 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2JYvLoS
mailto:SUPORTE@IDEALSOFT.COM.BR


VENDEDOR EXTERNO 

- O tablet passa a enviar para o Shop Control 9 a informações dos itens que 
utilizaram preço promocional na venda; 

- No Mobile Sync foi criada a aba ‘Clientes Sincronizados’, que mostrará a 
quantidade de novos registros para verificação; 

 

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 isso, realizamos diversas modificações no Shop Control 9, módulo 
Indústria e SPED Fiscal que estão diretamente relacionadas à essa obrigação 
legal, sendo necessária atenção e configuração antes de iniciar as 
movimentações de Dezembro de 2018, já que em 01/2019 a escrituração 
acontecerá com os dados de 12/2018. 

Disponibilizamos em nosso site um PDF que explica como parametrizar o 
sistema, além de apresentar detalhes sobre os novos campos e configurações 
criadas. 

Para conferí-lo, favor acessar: http://bit.ly/2zquzHP 

 

 

 

 

VENDEDOR INTERNO 

 

Mais uma novidade para você 

Para que manter seus 

vendedores presos em um 

terminal de vendas? 

A partir de agora é possível 

realizar consulta de produtos, 

cadastro de novos clientes e até 

mesmo vendas em qualquer 

lugar de sua loja.  

Para isso, basta utilizar um 

dispositivo móvel (tablet ou 

celular) e o módulo Vendedor 

Interno para que você e seus 

funcionários sejam capazes de 

agilizar e aperfeiçoar o 

atendimento em sua loja. 

Conheça os benefícios e a 

facilidade dessa nova 

ferramenta. 

* Disponível para clientes Corporate e 

Corporate Plus. 

 

(41) 3013-1161 

comercial@idealsoft.com.br 

 

Para mais informações, clique na imagem 

acima ou entre em contato com nosso 

Departamento Comercial. 
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