Atualização dos Sistemas Gestão PME Versão 5.41
!!!

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 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 Nota Fiscal Eletrônica

•

NF-e Emissão - Criação do botão Atualizar Status da NF. Este botão somente aparecerá em uma situação
específica, de quando tentamos enviar a NF-e ao SEFAZ e a mesma retorna com a mensagem 103- Lote
recebido com Sucesso. Nesta condição, basta apertar este botão de Atualizar Status da NF que o sistema
fará uma consulta na SEFAZ para verificar se sua nota foi realmente validada, sendo ela validada, o status
será automaticamente mudado para autorizado o uso.

•

NF-e Emissão - Foi criado dois novos campos na aba de Imposto de Importação chamados Código do
Exportador e Código do Fabricante Estrangeiro. Utilizados apenas para notas de importação.

Módulo Completo Gestão Empresarial

•

Recebimento de Mercadorias - Foi excluído a aba Recebimento de Mercadoria por XML, essa função agora
está disponível dentro da aba Recebimento de Mercadoria através do botão Rec.XML, mantendo sua
mesma funcionalidade.

•

Recebimento de Mercadorias - Foi incluso um novo campo de Tipo de Documento no qual é possível o
vínculo de documentos cadastrados no sistema, referenciando o mesmo para o financeiro. (Contas a
Pagar)

•

Relatório Contas a Receber / Contas a Pagar – Foi implementado um novo filtro nos relatórios de contas a
pagar e contas a receber chamado Tratar Competência, onde uma vez marcado o mesmo passa a tratar os
títulos por competência Exemplo:
Título 1 - Vencimento 30/12/2017 o pagamento do mesmo foi realizado em 29/01/2018.
Com o parâmetro marcado se tirarmos um relatório por data de vencimento por exemplo do mês
12/2017 esse título será listado sem o pagamento realizado, caso eu liste com o mesmo filtro de
vencimento sem o parâmetro ativado ele exibe o título já com seu pagamento que foi realizado em
01/2018.

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

