Atualização dos Sistemas Grupo Módulos – Versão 2.630

Segue o informativo sobre a nova versão e as últimas alterações dos sistemas Grupo
Módulos, disponível em nosso site. Em caso de eventuais dúvidas contate-nos através do
telefone (0xx11)4433-3200 São Paulo e Região, (0xx12)3512-9205 São José dos
Campos e Região, (0xx19) 3112-0503 Campinas e Região, ou via e-mail
contato@grupomodulos.com.br.
Escrita Fiscal

(Exportações/ Federais/ ECF – Escrituração Contábil Fiscal )  Nesta versão encontra-se
disponível a exportação para o Sped ECF ano base 2016 e situações especiais para 2017,
mais informações sobre a declaração encontram-se disponíveis em nosso site.

(Arquivos/ Situações Especiais )  Nesta versão incluímos um novo campo para identificar
“Situações Especiais” para os lançamentos de produtos e um Relatório Auxiliar para esta
conferência. Este campo tem por finalidade identificar alguma particularidade além das
informações complementares e observações.

No menu deve-se inserir o tipo de movimento “Entrada ou Saída” e atribuir um código e
descrição para a “Situação Especial”.
Para a inclusão da “Situação Especial”.
- No menu (Lançamentos – Notas de Produto) o cadastro das situações ficará disponível
através do ícone
setado.

, nele o cliente irá identificar a situação e o valor para o lançamento

Após o lançamento da nota, o relatório estará disponível no menu (Relatórios – Notas – Notas
com Situações Especiais).

Contábil

Favoritos
Nesta versão foi incluso o item “Favoritos”, ele serve para o usuário adicionar as telas que
mais utiliza para facilitar o acesso aos menus.
Para acesso o cliente deve clicar no ícone

, lá daremos início a inclusão dos itens.

Ao apertar a tecla insert o sistema irá demonstrar todos os menus do sistema.

Após o cliente deve selecionar todos os itens que deseja adicionar aos favoritos, conforme
abaixo.

Após a inclusão dos itens desejados, os acessos aos menus estarão salvos nos favoritos,
facilitando o acesso.

Caso o cliente queira remover algum item dos favoritos, deve selecionar o mesmo e apertar
a tecla “Delete” do teclado.
Estamos a disposição para qualquer dúvida.

