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DOCUMENTAÇÃO

Modulo: FATURAMENTO

[MELHORIA]
Fizemos alterações na tela de Faturamento, a fim de evitar problemas com reservas.
Ao Transferir itens para junta-los em outro Faturamento, o Sistema irá dar baixa no Pedido de
Venda por item Faturado.
Para isso, realizamos as seguintes alterações:
• Bloqueio na transferência de um item individual. O sistema transfere todos os itens de uma nota.
• Na transferência, o faturamento vazio será excluído automaticamente, e o pedido dele não será
fechado.
• Na confirmação do faturamento, o sistema fechará todos os pedidos que foram juntados.
• Na exclusão ou reabertura do faturamento, todos os pedidos serão reabertos item a item.
• Faturamento rateado, o sistema não deixará excluir notas dos itens que estejam confirmados na
outra empresa.

[NOVO]
Para empresas que trabalham com Títulos Descontados, foi desenvolvido a Baixa de Títulos
Descontados do Banco Safra.
Quando um título descontado é pago pelo cliente, o valor dele fica para o banco e não entra na
conta corrente da empresa. Por isso, ao recepcionar o retorno do banco o título será baixado,
mas em uma conta diferenciada, para não interferir no extrato bancário da conta corrente.
Assim é possível separar o extrato dos títulos descontados e da cobrança simples.

Modulo: RELATÓRIOS

[NOVO]
No menu de Relatório de Históricos, adicionamos o Histórico de Produtos Adquiridos.
Nele é possível visualizar todas as entradas do Recebimento de Material, compra por compra,
incluindo nota fiscal, quantidade e valor unitário pago.

Modulo: PEDIDO DE VENDA

[NOVO]
Na tela de Gerenciamento de Pedido de venda, desenvolvemos um relatório com resumo de valores
de Pedido por Forma de Pagamento.
O objetivo é que a empresa consiga visualizar o valor que ela terá para faturar em boleto , a
vista, depósito, etc.. ainda na fase do Pedido de Venda, antes do faturamento ser efetivado.
Os filtros que estiverem preenchidos na tela do Gerenciamento (como data, status, cliente,
etc) serão usados para gerar o relatório.

Modulo: CONTAS A PAGAR

[NOVO]
Na tela de Gerenciamento de Pedido de compra, criamos um novo relatório de Pedido de Compra.
Com informações de filtros da tela, exibe o relatório detalhando os itens por cada Pedido.

