Atualização dos Sistemas Gestão PME Versão 5.39
!!!

Segue a carta de atualização do sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Gestão Empresarial com as últimas
alterações.
Informamos que a versão encontrasse disponível para download em nosso site www.grupomodulos.com.br,
acessando a área do cliente, entre com seu login e senha e faça o download da atualização. Em caso de
eventuais dúvidas contate-nos através de nossos telefones São Paulo (11) 4435- 1690 opção 2, 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.
*** Observação Importante: Alguns ajustes referentes a NFE 4.0 que será liberada a emissão a partir
de 06/11/2017, já estão disponíveis nessa versão, porém ainda não se fazem o uso de forma
obrigatória. ***

Módulo Nota Fiscal Eletrônica

•

Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos - Foi incluído uma nova aba de “Demais Conf.” no
qual teremos campos que foram realocados como por exemplo “ICMS por Pauta”, “Valor da
Pauta” e “Código do Produto ANP” que ficavam na aba “GERAL” e foram recolocados para
essa nova aba, além de novos campos da NFE 4.0.

COMO ERA (ABA GERAL -NFE 3.10)

COMO FICARÁ (ABA GERAL NFE 4.00)

•

NFE / Emissão - Na versão atual foi necessário o desmembramento da antiga aba “IPI /PIS
COFINS” para duas abas separadas, uma para “IPI” e outra para “PIS COFINS”
ABA SOMENTE PIS /COFINS

ABA SOMENTE IPI

*** Observação: os novos campos de IPI só serão necessário o preenchimento para quem utilizar a versão
da NFE 4.0 que só entrará em vigor facultativamente à partir de 06/11/2017.***

Módulo Completo Gestão Empresarial

• Faturamento/ Pedido de Vendas - Quando um orçamento é transformado em pedido de
vendas, o mesmo vinha com o status de “Efetivado”, a partir desta versão o mesmo virá com
status de “Cadastrado”.

•

Relatórios / Estoque / Requisição de Estoque - Foi incluso neste relatório o filtro de status da
requisição.

Qualquer dúvida, estamos à disposição em nosso suporte técnico de segunda a sexta das 8:30 as 18:00hrs

