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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 (Cliente / Fornecedor / Transportadora / Vendedor e Motorista) 

Em todos esses cadastros, antes não era possível se excluir o endereço informado, agora o endereço pode ser 

inativado. 

Uma vez excluído pela lixeira ele passa a ser um endereço inativo, podendo ser reativado através do botão 

amarelo de reativação. 

  

Módulo Financeiro 

Financeiro / Contratos  

• Na aba de Itens da tela de contratos, foi incluso um totalizador, para somar o valor dos serviços ativos, 

visando o melhor controle dos dados em tela. 
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• Inclusão de novo relatório de “Movimentação de Contratos”, que tem como seu principal objetivo listar as 

movimentações de entrada /saída de forma detalhada, com um totalizador por serviços dos contratos 

gerenciados dentro do sistema. 

 

 

Financeiro / Lançamentos 

O campo conta bancária / carteira tiveram uma alteração em sua posição, antes ele ficava no cabeçalho do 

lançamento, agora passando a ser exibido somente nas parcelas, ao editar parcela, e de forma individual, 

possibilitando o uso de contas bancárias distintas por parcela.  
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Financeiro / Fluxo de Caixa  

Alteração na tela de fluxo de caixa, com alteração na sintaxe da tela e nomenclatura das colunas, sendo elas 

agora, Total / Realizado e Não Realizado  

 

Observação importante: Com a alteração em tela os relatórios analíticos e sintéticos da DRE, sofreram 

alterações, seguindo as modificações da tela. 

Financeiro / Contas Fixas 

Na tela de contas fixas o campo Razão Social / Nome Fantasia que se refere ao fornecedor, não é mais um 

campo obrigatório na montagem da conta fixa, sendo obrigatórios somente os em vermelho. 
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Configurações / Empresa 

Foi criado um parâmetro para gerenciar o uso ou não de senha nos boletos bancários emitidos pelo sistema. 

 

Configurações / Feriado 

Foi incluso a tela de Feriados, onde é possível se cadastrar todos os feriados vigentes no ano, para que eles 

sejam considerados nas parametrizações e gerações de títulos. 

  

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

 

 

 


