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CARTA DE ATUALIZAÇÃO 

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 / Fornecedor  

Foi incluso um filtro por CNPJ/CFPF na tela. 

 

NF-e Emissão 

Na aba pagamentos, foram inclusos dois novos campos (Conta Bancária e Carteira) para os clientes que 

usufruírem de nosso módulo financeiro ao se gerar a duplicata referente a essa nota o sistema já carregue 

essas informações se preenchidas antecipadamente. 
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NFS-e / Envio em Lote 

Foi incluso nessa tela um totalizados das notas selecionadas. 

 

Módulo Financeiro 

Financeiro / Contrato  

Na tela de contrato em sua busca geral foram inclusos dois novos filtros (e-mail e Telefone, Cidade, e Períodos 

inicial e término de Serviços) para melhor localização do contrato a ser filtrado. 

 

Financeiro / Lançamentos 

Foi alterado e a partir de agora no contas a receber o campo Cliente não é mais obrigatório e no contas a pagar 

o campo fornecedor não é mais obrigatório. 

Financeiro / Lançamentos 

Na tela de lançamentos tanto de pagar quanto receber, foi incluso um campo “Qtde Parcelas” que uma vez 

utilizado ele substituí o uso do campo Condição de pagamento, para gerar as parcelas basta clicar em  ”Calcular 

Parcelas” que o sistema gerará a parte de vencimentos automaticamente a partir do valor informado. 
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Financeiro / Comparativo de Cobrança 

Inclusão de um novo relatório por Motivo 
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Financeiro / Boletos / Boleto 

Inclusão de uma coluna de valor com totalizador, na tela de boletos, para facilitar a identificação. 

 

Financeiro / Boletos / Remessa  

Foram inclusos na tela de boletos os campos “Data de geração” e “Número do arquivo”, e consequentemente 

foram criados filtros para utilização deles. 

 

Inclusão do relatório de remessas (disponibilizado em PDF /Excel). 

 

 



 

(11) 4435-1690 

(11) 4433-3200 

vendas@grupomodulos.com.br 

www.grupomodulos.com.br 

Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista 

Santo André – SP – CEP: 09190-370 

 

 

Configurações / Empresa 

Na aba financeiro foi incluso um novo botão “Baixa Rápida Dias após o Vencimento” ele define no sistema a 

quantidade de dias que o usuário irá permitir a utilização da Função de Baixa Rápida (Baixas > Contas a 

Pagar/Receber) mesmo com o título vencido. 

 

Na aba Mensagem, foi incluso mais uma variável para criação do e-mail padrão de notificações. 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

 

 

 


