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CARTA DE ATUALIZAÇÃO 1.50 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 

Cadastro / Produtos  

Foi criado no cadastro de Produto dois novos campos de Peso Bruto e Peso Líquido, que tem sua 
funcionalidade de quando informado, o sistema poder efetuar um cálculo com base nos itens informados em 
sua nota o valor dos campos na aba de transportes na parte de volume das notas. 

Cadastro de Produtos 

 

Itens inseridos na nota 

 

Aba de Transporte, na gride de volume 
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Módulo Financeiro 

Financeiro / Contratos  

• Na tela de aplicar reajuste foi incluso uma caixa de seleção para que possa ser selecionado quais aplicar ou 
não reajuste. 

 
• Inclusão de filtro sem comissão, que tem a finalidade de listar na tela uma vez aplicado, todos os 

contratos que não tenham comissão vinculada. 
 

 

Financeiro / Lançamentos 

O sistema tem um novo campo “1º Vencimento” que é usado para quem opta pela utilização das parcelas 
digitalizadas, e o sistema entende que esse primeiro vencimento será a data da sua primeira duplicata. 
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Financeiro / Lançamentos / Relatórios 

Inclusão de novo relatório de caixa por competência, seu principal objetivo é listar em qual competência 
realmente entrou o que foi faturado, observação ele leva em consideração o campo de data de pagamento. 
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Financeiro Fluxo de Caixa  / Demonstrativo de Resultados 

Foi criado um relatório “Demonstraticvo Resultado Analitico” sem centro de custo e o atual foi renomeado 
como “Demonstrativo Resultado Analitico (Centro Custo)”. 

  

 

Financeiro / Conciliação bancária  

Incluso um totalizador na tela de seleção de títulos a conciliar. 
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Financeiro / Boleto / Remessa 

Foi incluso um totalizador de valor, na tela e no relatório de remessa 

 

 

Financeiro / Contas Fixas 

Foi concatenado os campos de CPF/CNPJ que antes tinham campos separados no grid de exibição das contas 
fixas, visando otimizar espaço em tela. 

 

 

Financeiro / Transferência Bancária  

Foi criado uma tela chamada “Transferência Bancária” que tem a finalidade principal, transferir saldos entre 
contas, de uma maneira organizada, e mantendo histórico das operações realizadas. 
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Na tela de cadastro da transferência o sistema dispõe de alguns campos como data emissão descrição valor 
e vínculos de conta bancária origem e destino com suas respectivas categorias e centro de custos, para se 
firmar a transação. 

 

Além da tela, foi desenvolvido um relatório para demonstrar todas as operações realizadas em tela. 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

 


