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CARTA DE ATUALIZAÇÃO 1.52 NFE WEB 

Segue a carta de atualização com as últimas alterações.  

O sistema ERP Intsys é 100% nuvem, sendo assim não se faz necessário obter nenhuma atualização do 
mesmo, todas as novidades inseridas nesta carta, já estão disponíveis. Em caso de eventuais dúvidas contate-
nos através de nossos telefones São Paulo (11) 4435- 1690 opção 1, Região do Vale da Parnaíba (12) 3042-
1835, Campinas e Região (15) 3500-0772, Sorocaba e Região (15) 3500-0552, ou via e-mail 
nfe@grupomodulos.com.br  

Módulo NF-e / NFS-e 

Cadastros / Clientes 

Inclusão de uma nova aba “Anexo”, onde o sistema possibilita o usuário a inserir anexos referentes a este 
cliente. 

 

Configurações / Empresa  

Na aba de “Imposto (Opt Simples) Cálculos e Séries da NF”, foi criado uma forma para que o sistema possa 
trabalhar simultaneamente com mais de uma série.  

Para isso basta colocar mais de uma, caso não trabalhe com mais de uma basta apenas deixar a sua série atual 
preenchida, caso tenha inserido erroneamente a série, basta inativá-la na lixeira, e caso precise reativá-la, 
basta clicar no botão amarelo de reativar. 
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NF-e Emissão  

Com a possibilidade da utilização de múltiplas séries, na tela de pesquisa da NF-e agora tem o filtro de série. 

 

E na tela de emissão na aba Dados da NF-e, para quem possuí mais de uma série ativa, se faz necessário a 
escolha de qual série a nota a ser digitalizada pertencerá. 

 

NF-e Inutilização  

Devido a possibilidade de múltiplas séries, na tela de inutilização foi incluso um filtro de série para seleção 

 

E ao se fazer uma inutilização também é obrigatório o preenchimento da série da NF-e. 
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Módulo Financeiro 

Financeiro / Contrato 

Inclusão de novo botão na aba de vencimentos, para visualizar os eventos de envio realizados pelo sistema. 

 

Financeiro / Conta Fixa 

Na tela de contas fixas, o campo de condição de pagamento, foi removido, pois julgamos não haver a 
necessidade de estar presente na tela. 

 

 

Configuração / Conta Bancária  

Na aba da Carteira, foi inserido o campo Código Posto Beneficiário. 

Campo específico para a instituição bancária SICREDI, para as demais, pode se manter o campo sem 
preenchimento. 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 


