
SHOP CONTROL 9.3.23.1 – 06/02/2019 
 

PRINCIPAIS NOVIDADES DESSA VERSÃO 

MENU CADASTROS 

1 - Em ‘Cadastro de Produtos’, foi criada a opção para não permitir 
gravar com ‘Nome’ repetido; 

 
2 - Em ‘Cadastro de Produtos / aba Cadastrais’ foi adicionado o campo 

‘Caixas com’. Essa informação será lida na tela de ‘Entradas’ ao lançar 

produtos; 
 

3 - Na tela de ‘Alterar Dados’ foram criadas as opções para alterar os 
seguintes campos: função ‘Utilizar o Assistente de Cálculo de Preços’ / 
Peso Bruto / Peso Líquido / Comissão; 

 
4 - No ‘Cadastro de Clientes e Fornecedores’ foi criada a aba ‘Plano de 

Pagamento’. Essa opção será validada na tela de ‘Saídas’ (Shop 9 e 
Vendedor Interno), assim como já é feito para o ‘Plano de Pagamento 

das Tabelas de Preços’; 
 

5 - Na tela ‘Grupos de Clientes / Fornecedores’, ao buscar Clientes é 

possível selecionar mais de um registro, utilizando a tecla CTRL; 
 

6 - Incluído o filtro ‘Fabricante’ no ‘Relatório de Markup’; 
 

7 - Em ‘Seleção de Mala Direta/E-mail’ foi criada a opção de ‘Salvar 

Configurações’. Ao utilizar essa função o sistema irá gravar todas as 
seleções feitas em todas as abas da tela; 

 
8 - Na tela ‘Cadastro de Filiais’, foi criada a configuração de enviar 

boletos junto com o documento fiscal (NF-e, NFC-e, S@T e MF-e); 
 

9 - No ‘Cadastro de Filiais’ foram criadas as opções ‘Exibir notas 

pendentes ao realizar Sangria de Caixa’ e ‘Exibir notas pendentes ao 
realizar Fechamento de Caixa’. A validação irá considerar NF-e, NFC-e 

e S@T; 
 

10 - No ‘Cadastro de Funcionários’, aba ‘Permissões’ foi incluída a 

opção ‘Permite receber em dinheiro’, para a tela de Manutenção de 

Recebíveis; 

MENU MOVIMENTO 

11 - Na tela de ‘Recebimento Avulso’ foi incluída a opção de 

recebimento em TEF; 
 

12 - Na tela de ‘Recebimento Avulso’ foram adicionadas as validações 

da função ‘Liberar Venda’; 
 

13 - Nas telas ‘Enviar NF-e de Saída’, ‘Enviar NF-e de Entrada’ e ‘Enviar 
NFC-e’, foi incluída opção de filtrar pelas seguintes datas: Efetivação do 

Estoque, Efetivação do Financeiro e Emissão da Nota; 

 
14 - No relatório de ‘Vendas por Área’ foram adicionados os filtros 

‘Classe’ e ‘Subclasse; 
 

15 - Na tela de ‘Contagem de Estoque’ foram incluídas as colunas 
‘Código’ e ‘Nome’ do Fabricante, na lista de produtos; 

 

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


16 - No ‘Relatório de Vendas’ foi adicionado o filtro por ‘NCM’. Será possível 
selecionar mais de um cadastro para o filtro. 

 

17 - Em ‘Ordem de Serviço – Configurações Gerais’, habilitada a opção de 
mudar ordenação das ‘Situações da OS’. Também permite gravar mais de uma 

Situação com status de ‘Concluído’; 

❖ TELA DE ENTRADAS 

18 - Foram adicionadas as opções ‘Custo Adicional R$ Unitário’ e ‘Custo 

Adicional R$’, na linha de lançar produtos; 
 

19 - Em ‘Configurações / Aba Imp. XML’ é possível configurar quais Códigos 

serão considerados para encontrar os produtos; 
 

20 - No menu ‘Valores’, foi adicionada a tela ‘Custo Adicional’. Nessa tela 
poderá lançar o valor total do Custo Adicional e o mesmo será rateado entre 

os produtos; 

 
21 - Na tela ‘Entradas – Busca’, o campo ‘Doc. Fiscal’ também fará a busca 

pela ‘Nota de Frete’; 

❖ TELA DE SAÍDAS 

22 - No menu ‘Impressão / Fatura’, foi adicionado o campo ‘Sequência’; 

 
23 - No menu ‘Outras Opções / Corrigir Dados Fiscais’, foi adicionada opção 

para atualizar ‘NCM’ e ‘CEST’ no ‘Cadastro de Produtos’; 

 
24 - Em ‘Configurar essa Tela’, aba ‘Prod./Serv. / Descontos’, foi criada a 

configuração ‘Bloquear desconto em produtos com preço por faixa de 
quantidade’; 

 
25 - Na tela ‘Saídas - Busca’ foi incluído o atalho ‘Alt + F8’ para o botão que 

abre os filtros da busca; 

 
26 - Em ‘Configurar essa Tela / aba ‘Prod./Serv. / Preços’, foi criada a opção 

‘Não permite vender com preço unitário menor que o custo’; 
 

27 - Incluído o atalho ‘Alt + Shift + C’ para a opção ‘Lançar Componente de 

Produto Composto’; 
 

28 - Será mostrado o valor de ‘Despesas Acessórias’ nos Totais apresentados 

na lateral direita da tela; 

MENU FINANCEIRO 

29 - Nos relatórios de ‘Contas Pagas’ e ‘Recebíveis Baixados’, foi incluído o 

agrupamento por ‘Data de Vencimento’; 

 
30 - Criada a tela ‘Estorno de Crédito da Empresa’; 

 
31 - Na ‘Manutenção de Recebíveis’ ao selecionar uma conta tipo Boleto, o 

sistema  preencherá automaticamente o campo ‘Conta Bancária’ com a mesma 

conta informada na hora da ‘Saída’; 
 

32 - Incluída a opção de recebimento em TEF, nas telas ‘Manutenção de 
Recebíveis’ e ‘Manutenção de Conta Caderno’; 

 
33 - Na tela ‘Movimentação de Caixa’, foram adicionados os botões para 

cadastrar ‘Fornecedores / Clientes’ e ‘Plano de Contas 3’ ao gerar Contas Pagas 

e Recebidas; 
 

34 - No ‘Relatório de Carta / E-mail de Contas em Atraso’ foi adicionada a 

ordenação por ‘Vencimento’; 

Monitor de 

Documentos Fiscais 

NF-es emitidas e não 

autorizadas precisam ser 

inutilizadas. Empresas que 

utilizam S@T podem adotar a 

desefetivação como solução 

para saídas com CF-e enviados 

e não autorizados. Assim como 

é necessário ficar atento para as 

NFC-es apenas enviadas, pois 

as mesmas não serão 

autorizadas caso vire o mês em 

que foram geradas. 

Por conta desses e outros casos 

o Shop 9 agora possui a tela 

“Monitor de Documentos 

Fiscais”, disponível no menu 

Movimento, opção ‘Outros’. 

Com ela é possível ter uma 

visão geral da situação dos 

documentos fiscais emitidos em 

todas as filiais e, a partir daí, 

escolher a melhor tratativa para 

eles. 

 

 
Clique na imagem para ampliá-la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://download.idealsoft.com.br/arquivosuteis/MonitorDocFiscal.jpg


 

MENU CONFIGURAÇÕES 

35 - Em ‘Layout Configurável / Tipo Ticket’, foram incluídos os seguintes 
campos: ‘Produtos trocas’ -> ’Código Adicional’ e ‘Nome do Fabricante’ 

/ ‘Produtos/Serviços’ -> ‘Percentual total do desconto’ / ‘Empresa’ -> 

‘E-mail Empresa’; 
 

36 - Em ‘Layout Configurável’ foi adicionado o campo ‘Código Cliente 
(Código Barras)’ para os tipos ‘Ticket’ e ‘Etiqueta de Mala Direta’; 

 

37 - Na tela ‘Operações de Saídas’, aba ‘Observações’, foi adicionada 

a opção ‘Abrir automaticamente ao enviar NFC-e’; 

MENU OUTROS 

38 - Em ‘Relatórios > Impressão Rápida’, agora será possível 

visualizar de uma forma simplificada os filtros do relatórios criados 
no ‘Super Gerador’. Para isso, a opção 'Layout Simples' deverá estar 

selecionada no módulo; 

MÓDULOS ADICIONAIS 

39 - No ‘Super Gerador’ ao selecionar a tabela ‘Movimento/Itens’, 

estão disponíveis os campos de Retenções, que são: Retenção PIS 
Base / Retenção PIS Percentual / Retenção PIS Valor / Retenção 
COFINS Base / Retenção COFINS Percentual / Retenção COFINS 
Valor / Retenção IR Base / Retenção IR Percentual / Retenção IR 
Valor / Retenção CSLL Base / Retenção CSLL Percentual / Retenção 
CSLL Valor  
 

40 - No ‘Super Gerador’ foram adicionados os campos ‘Código’ e 
‘Nome’ do Centro de Custo ao selecionar a tabela ‘Financeiro / 

Contas a Pagar’ e ‘Código IBGE’ ao selecionar a tabela ‘Movimento 
/ Clientes e Fornecedores’; 

 

41 - No ‘Relatório de Ordem de Produção’, do módulo Indústria, foi 
incluído o filtro ‘Perda’. Também será possível visualizar essa 

informação no relatório impresso; 
 

42 - Na ‘Central de Controle’ foi adicionada as opções para atualizar 

os dados automaticamente e atualizar ao trocar de aba; 
 

43 - No ‘Sped Contribuições’ foram adicionados os registros M215, 
M615 e 1050. Ambos são de preenchimento manual; 

 
44 - No ‘Programa de Backup’, ao acessar a opção ‘Backup Online / 

Configurar Backup Online’ foi incluída uma opção para enviar e-mail 

ao concluir o processo de backup. O e-mail será enviado para 
backups finalizados e, também, quando ocorrerem erros no 

processo; 
 

45 - No módulo ‘Vendedor Externo’ foi incluída a coluna ‘Unidade de 

Venda’ na lista de produtos, da tela de ‘Vendas’; 
 

46 - No módulo ‘Bridge’, na tela de ‘Configurações Gerais’, foi 
incluída a opção de adicionar o ‘Código da Filial’ e o ‘Número da 

Série’ ao nome dos arquivos gerados. Essa função visa facilitar a 

identificação dos arquivos; 
 

47 - No ‘Módulo Bridge’ agora é possível salvar as configurações 
selecionadas e as datas utilizadas, ao exportar os dados; 

 
48 - Módulo ‘S@T’ foi alterado para atender às novas normas do 

layout 0.08; 

 

 

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. 

 

 

 

 

mailto:SUPORTE@IDEALSOFT.COM.BR
http://www.idealsoft.com.br/video/

