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Icarus
Relatório de Comissões
●

Foram incluídos novas opções de Filtros para Grupos de Representante, Cliente e Grupo
Financeiro em todos os relatórios de Comissões.

Pedido de Compra
●

Foi Criada uma nova função para gerar o arquivo de Pedido de Compra para a empresa
Philips. Ao clicar no botão o arquivo é gerado e o d
 ownload é feito na maquina do usuario.

Garantia
●

Foi feito um ajuste na função que gera faturamentos de garantia com as peças a serem enviadas
de volta para a fábrica para que o tipo dessa notas seja SMH, assim elas não irão movimentar
Estoque.

Faturamento/Contas a Pagar
●

As funções que realizam o cálculo dos valores das Alíquotas de: MVA, ICMS de Operação
Própria, Substituição Tributária, e a que define a CST de cada Produto foram alteradas para
passar a trabalhar com o Grupo de Produtos Derivados do Petróleo, que possuem NCM
número 2710.19.3...

Produtos
●
●

●

Foi implementada a gravação nas observações do Produto o código FCI(Ficha de Controle de
Importação) que será incluído no arquivo X
 ML para ser enviado a S
 EFAZ.
Para isso deve-se inserir uma nova linha de Observação com o seguinte modelo:
○ #FCI - Código FCI do Produto que deverá conter 36 caracteres entre eles Letras de A a
F, Números de 0 a 9, e somente é aceito Hífens(-) de caracteres especiais.

Use o Botão
produto.

, e a seguinte janela aparecerá com opção para colar o c
 ódigo FCI d
 o

Faturamento
●

●

Devido a uma capacidade de memória de armazenamento baixa do sistema Orion foi inserido
um bloqueio que impede a emissão de notas quando o Arquivo XML tenha ultrapassado o
tamanho suportado pelo Sistema, nesses casos uma mensagem será exibida informando o
ocorrido.
O sistema ICARUS não possui nenhuma limitação de tamanho, ficando restrito apenas ao
tamanho máximo que a SEFAZ p
 ermite.

