Atualização dos Sistemas Gestão PME Versão 5.49
!!!

Segue a carta de atualização do sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Gestão Empresarial com as últimas
alterações. Informamos que a versão encontra-se 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 (DANFE) - Seguindo a NT 2018/005 - A SEFAZ exige a exibição do local de entrega da quando
o endereço for diferenciado , do endereço comercial do cliente, sendo assim o sistema passa a considerar
o endereço de entrega do cliente, e uma vez diferente do comercial , ele exibe em DANFE esse novo
bloco abaixo:

NF-e Emissão (DANFE) - Seguindo a NT 2018/005 - A SEFAZ passa a exigir o envio do local de retirada, caso
o mesmo, seja diferente do endereço comercial.
Foi criado na tela de emissão de NF-e na parte inferior, uma nova aba de Local da Retirada, que uma vez
preenchida passa a exibir um novo bloco.

•

NF-e Emissão - Na tela de pesquisa de NF-e foi incluso um filtro de Pedido Cliente, esse campo não é para
pesquisar o Pedido de Vendas e SIM o pedido do cliente informado em nota fiscal.

Módulo PME (Completo)

•

•

Faturamento / Orçamento de Vendas - Foi incluso na tela de Orçamento de Vendas a possibilidade de
cópia do orçamento.

Faturamento / Pedido de Vendas – Foi Incluso um novo modelo de impressão de Pedido de Vendas com
canhoto de para destaque.

•

Serviços / Ordem de Serviço – Foi incluso mais duas opções de impressão da Ordem de serviço.

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

