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Icarus
Estoque e Separação
●

A função que realiza a troca de produtos em um pedido, que se encontra no processo de
Separação do Estoque foi ajustada para alterar a quantidade reservada dos produtos trocados,
adequadamente.

Consulta de Produtos
●

Foi feita uma correção na tela de consulta de produto para melhorar a busca de produtos pela
Descrição, sendo possível agora buscar os produtos desejados por qualquer parte da
descrição, não somente pelo início.

Relatório de Comissões
●

Foi feito um ajuste nos
relatórios de comissões
Vencimento Fatura e
Item
- Vencimento
Fatura, para obter as
comissões a partir da
data do Vencimento
Original.

Correção de Estoque
●

A partir desta versão, as alterações feitas pela função de Correção de Saldo não gravarão mais
o nome do usuário no campo Responsável na tela de Cadastro do Produto, somente na tabela
de Movimento.

Correção de Saldo

Cadastro de Produto

Tabela Auxiliar
●

Foi incluído um parâmetro na tabela auxiliar, para agregar no cálculo da somatória da curva
ABC, a Produção de itens pertencentes ao mercado KIT, dessa forma a curva ABC irá exibir o
ranking dos produtos, incluindo a venda unitária, mais as vendas dentro de kits.

Sugestão de Compra
●

Para quem utiliza o Preço de Lista como valor unitário do Pedido de compra (Tabela Auxiliar
PCOMPRA -> CUS.UNIT -> Atributo = A ), foi feita uma alteração na Sugestão de Compras. O
sistema passa a desconsiderar Desconto Negativo do Fornecedor para gerar o Pedido de
Compra, exibindo o valor líquido de Lista.

Sugestão de Compra

Formação de Preço

Tabela Auxiliar P
 COMPRA

Relatórios - Contas a Receber
●

Foi criado um novo relatório, com a
rastreabilidade completa do pedido,
identificando em quais empresas o
mesmo foi faturado, quais seus
vencimentos e seus pagamentos.

