
 
Título Tipo de Atividade Categorias Documentação versão Projeto

110 - Faturamento \ Notas Fiscais : Emitir Nota Fiscal de Venda |
Replicar Adições e DI

Nova implementação Faturamento Implementamos nova funcionalidade para duplicar as
informações da Declaração de Importação e de
Adições.

Todos.Cloud

155 - Estoque \ Consulta Sugestão de Compra Melhoria Estoque Implementamos no módulo Estoque, menu Consulta a
opção Consulta Sugestão de Compra. Nessa consulta
é possível visualizar os itens que precisam ser
comprados, de acordo com o estoque existente,
estoque mínimo cadastrado e quantidade de itens
vendidos no período definido.
Poderá ser emitido relatório com tais dados e ainda,
marcar os itens desejados para criar uma Solicitação
de Compra.

Todos.Cloud

156 - Ordem de Serviço \ Apontamento de Horas Nova implementação Faturamento Adicionamos novo menu : Apontamento de Horas.
Através desta tela poderá ser informado a
quantidade de horas trabalhadas pelo funcionário de
acordo com os serviços efetuados.

Todos.Cloud

159 - Ordem de Serviço \ Emissão Ordem Serviço Nova implementação Faturamento Adicionamos nova opção no cadastro de unidade
Tipo Cálculo. Quando marcado esta opção será
habilitado no detalhamento de serviços o campo
Tempo Serviço, desta forma poderá ser apontando a
quantidade de serviço em horas.

Todos.Cloud

163 - Contratos \ Cadastros> Lista Cadastro Contrato de Serviços Melhoria Contratos Adicionamos nova aba "Anexos" a tela de Cadastro
Contrato de Serviços tornando possível o anexo de
arquivos diretamente do computador, a mesma
também disponibiliza um QR Code para que o usuário
possa fazer upload de fotos via celular.

Todos.Cloud

168 - Fiscal \ Relatório de Livro Registro Entrada - Saída
Agrupado por CFOP

Nova implementação Fiscal Implementamos novas chamadas de relatório
Relatórios fiscais de Livro Registro Entrada/Saída
agrupado por CFOP.

Todos.Cloud

180 - Faturamento \Cancelamento de Documento : Títulos
Baixados

Melhoria Faturamento, Financeiro Ajustado rotina de cancelamento da nota fiscal onde
o sistema passa a fazer a exclusão do financeiro de
forma automática.

Todos.Cloud

42 - Financeiro \Cheques : Emitidos e Recebidos Nova implementação Financeiro Adicionamos nova opção dentro do menu de Ações :
Estornar Cheque. Ao utilizar esta opção será feito a
exclusão da última movimentação e sua
contabilização voltando o status do cheque para
pendente.

Todos.Cloud
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516 - Fiscal \ Apuração do Simples Nacional Melhoria Fiscal Adicionamos novo campo no Cadastro de
Estabelecimento, para informar a data do início da
atividade da empresa, visto que essa informação
influencia no cálculo da Receita Bruta Total do
Simples Nacional.
Na tela de lançamento da receita dos últimos doze
meses, não será permitido informar valores em
período anterior a data de início de atividade
informada no cadastro do estabelecimento.

Todos.Cloud

539 - Cadastros \Lista Cadastro de Tipos de Documentos Nova implementação Faturamento, Fiscal Adicionamos nova opção : 16 - Retorno Remessa. Ao
utilizar esta nova opção será aberto a tela do wizard
para fazer a importação de documento fiscal.

Todos.Cloud

546 - Movimento \Requisições de Consumo Materiais Nova implementação Faturamento Adicionamos a Unidade de Medida, na grid e também
ao lado do campo Qtde. Solicitada

Todos.Cloud

551 - Fiscal \EFD Contribuições Melhoria Fiscal Alterado a versão do arquivo EFD Contribuições, para
ser gerada na versão 5, de acordo com o Guia Prático
disponibilizado pela Receita Federal do Brasil.

Erpm8.Cloud

575 - Nota de Entrada \ Atualizar CMV Venda : Nota de Entrada Nova implementação Compras Adicionamos opção para selecionar o item a ser
atualizado, bem como informação da data e usuário
que fez o processo de atualização do cmv.

Todos.Cloud

605 - Cotações \ Lista de Processos de Cotações de Compras :
Filtro de Pesquisa de Datas

Melhoria Compras Melhoramos os filtros de pesquisa onde foi
adicionado uma data inicial e data final para os
campos : Entrega / Prazo / Emissão.

615 - Baixas \ Títulos Pagar e Receber : Filtro de Pesquisa Melhoria Financeiro Ajustamos o filtro de pesquisa onde será obrigatório
informar a Pessoa ou Período.

630 - Relatórios \Relatório de Inventário : Novo Filtro. Nova implementação Estoque Adicionamos novo filtro nos relatórios de inventário :
Tipo Sped.

631 - Fiscal \ Apuração Simples Nacional - Apuração Simples
Nacional

Melhoria Fiscal Implementamos o tratamento da apuração do
Simples Nacional para quando a receita dos meses
anteriores for igual a 0,00, a mesma seja considerada
1,00. Conforme disposto na legislação vigente.

Todos.Cloud

636 - Estoque \Cadastros de Produtos : Anexos Melhoria Estoque Adicionamos aba Anexos. Nessa aba, poderão ser
anexados arquivos conforme a necessidade do
usuário, inclusive fotos. Upload também pode ser
feito por meio de QR Code.

Erpm8.Cloud
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