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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 - Cliente – Histórico de Alteração do Cadastro  

Campo onde aparecerá todas as alterações que forem realizadas no cadastro do cliente. 

 

Cadastros - Evento    

A tela Evento serve para cadastrar um serviço ou bonificação adicional dentro do contrato, podendo ele ser 

de débito ou de crédito, a ser usado na aba de “Itens Variáveis” locada dentro da tela de gerenciamento de 

contratos. 

 

Cadastros -Vendedores 

Inclusão dos campos Banco, Agência e Conta no cadastro do Vendedor. 
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NF-e 

Inclusão de filtro de Cidade na tela da NF-e e uma coluna na consulta para listar a informação. 

   

Inclusão do sub centro de custo e de um totalizador por sub centro de custo no relatório de transportador. 

 

NF-e - Cliente Destinatário 

Na busca de cliente dentro da tela de nota fiscal, foi incluso, uma coluna que lista a cidade – UF do cliente a 

ser selecionado. 
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Módulo Financeiro 

Financeiro - Contratos - Itens Variáveis    

Campo serve para adicionar serviços que serão creditados ou debitados do cliente, como por exemplo em 

uma empresa de RH, pode ser adicionado algum serviço de honorário para aquele mês em específico. 

 

Financeiro - Comissões  

Inclusão de data no rodapé do relatório de comissão. 

 

Financeiro - Gerenciador Notificação  

Foi criado um gerenciador de notificações, cujo a funcionalidade é enviar e-mails pré-programados para os 

clientes com títulos vencidos, ou até mesmo mensagens de alerta de títulos a vencer. 
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Configuração - Empresa – Mensagem  

Adicionado mais dois modelos disponíveis de mensagens “Mensagem de e-mail de Títulos Vencidos 

e Mensagem de E-mail títulos a vencer  

 

Configuração - Centro de Custo / Sub Centro de Custo  

Implementação do Sub Centro de Custo no sistema, que antes só atendia a nível de Centro de custo 

e possibilidade de vinculação na NF-e. 
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GERAL - Relatórios  

Todos os relatórios do sistema agora podem ser baixados em PDF / Excel  

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

 

 

 


