Atualização dos Sistemas Grupo Módulos – Versão 2.664

Segue o informativo sobre a nova versão e as últimas alterações dos sistemas Grupo Módulos,
disponível em nosso site. Em caso de eventuais dúvidas contate-nos através dos telefones
(0xx11) 4433-3200 São Paulo e Região, (0xx12) 3042-0050 São José dos Campos e Região,
(0xx15) 3500-0551 Sorocaba e Região, (0xx19) 3500-0970 Campinas e Região, ou via
e-mail contato@grupomodulos.com.br.

Folha de Pagamento

Simulação de Rescisão
A partir dessa versão foi incluso a simulação de
rescisão. Para selecioná-la o usuário poderá
apertar a tecla F12 e selecionar no campo tipo
de pagamento, ou então clicar com o botão
direito nos tipos de pagamento no canto
superior da tela.
Ao utilizar este tipo de pagamento, o mesmo
poderá efetuar a manutenção e o cálculo, não
sendo necessário a exclusão de ambos
posteriormente e podendo ser efetuado
quantas vezes forem necessários.

Para o cálculo da simulação de rescisão, os eventos devem ser liberados para este tipo de
pagamento conforme abaixo.

No menu “Arquivos / Tabelas / Eventos / Manutenção”, selecione o evento, desmarque a caixa
tipos de pagamento e adicione o 18 – Simulação de Rescisão.

Alteração do teto do salário família.
O sistema atualizara automaticamente a tabela de tributos a partir de 11/2019 conforme EC
103/19.

Eventos de Saúde eSocial
Incluso campos para exportação dos eventos referente a SST para o eSocial. Os mesmos estão
localizados nos menus:
- Arquivos / Ambientes de Trabalho;
- Arquivos / Funcionários / Eventos de Saúde eSocial.

ERP / CRM / Trio (Sistemas Contábeis)

Na versão 2.664 incluímos uma melhoria para os escritórios contábeis.

Os nossos três módulos ERP (Emissor de Notas), CRM (Facilitador do escritório contábil na troca
de informações com o cliente) e o Trio (Modulo para cumprir com as obrigações para o Fisco),
trabalharão juntos em tempo real.
Como isso vai funcionar?

EPR – Emissor de Nota Fiscal
Assim que o usuário do ERP efetuar a emissão de uma Nota Fiscal e a mesma for autorizada
pelo Fisco, será enviada em tempo real no nosso CRM.

CRM – Customer Relationship Management (Gerenciamento de Relacionamento com o cliente)
Nesse processo de envio de notas fiscais de saída, assim que a mesma for emitida e autorizada
irá constar no CRM no seguinte menu:
Publicações / Monitor DFE.

Trio (Sistemas Contábeis)

Ao acessar o Modulo Fiscal, no menu: Importações / NFE /CFE / NFCe – Sped – XML, o usuário
vai definir um caminho para o sistema efetuar o download e a importação das notas e assim
concluir os ajustes e fechamento fiscal da empresa.

Por que utilizar o nosso Emissor de Notas?

- Trata-se de um emissor web, onde o usuário poderá emitir a nota de onde estiver;
- Fácil manuseio do sistema para cadastros e emissões;
- Suporte Técnico diferenciado;
- Baixo Custo em relação ao mercado;
- Envio automático para o escritório contábil, diminuindo o tempo e trabalho para separação e
envio dos arquivos, o que antes você perdia tempo para fazer, agora nós fazemos
automaticamente;
- Segurança na emissão e troca de informação;
- Relatórios e gráficos para controle empresarial;

Por que utilizar o nosso CRM?

Além da facilidade citada acima, possui tantas outras para otimizar o tempo, como:

- Troca de arquivos - cliente / escritório de forma prática, segura e ágil;
- Importação de Notas / CTE / SAT de entrada através do certificado digital;
- Fluxo de e-mail, controla os e-mails enviados diretamente pelos nossos sistemas do TRIO;
- Pré-cadastramento de funcionários para o escritório;
- Digitação de variáveis / afastamentos / férias para o fechamento da folha;
- Definição de acessos e módulos por usuário;
- Envio de notícias;
- Lançamentos contábeis do cliente para o escritório;
- Suporte diferenciado;

Estamos a disposição para qualquer dúvida.

