Atualização dos Sistemas Grupo Módulos – Versão 2.632

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)3500-0640 São José dos
Campos e Região, (0xx15)3500-0551 Sorocaba e Região, (0xx19)3500-0970 Campinas
e Região, ou via e-mail contato@grupomodulos.com.br.
Folha de Pagamento

(Pagamentos / Arquivos Magnéticos / Exportação VT – RB Serviços )  Nesta versão foi
incluso o layout para pedido de Vale Transporte para a empresa RB Serviços – Gestão em
Benefícios.

(Fechamento Mensal / Exportação / Caged )  Nesta versão foram inclusos novos campos
no cadastro de funcionários, para atender a portaria n.º 945/2017 referente ao CAGED, a qual
especifica que:

- O Empregador que admitir ou desligar motoristas profissionais está obrigado a declarar os campos:
Código Exame Toxicológico, Data Exame Médico (Dia/Mês/Ano), CNPJ do Laboratório, UFCRM e
NRCRM, relativos às informações do exame toxicológico os quais foram incluídos no layout do
Cadastro.

Dentro do menu – Arquivos / Funcionários / Cadastro / Funcionários, aba “Dados
Complementares”.

Após a inclusão dos dados no cadastro do funcionários, na tela de geração deve ser
selecionado conforme imagem abaixo.

(Evento de Férias s/ Aviso Prévio Indenizado )  A partir desta versão teremos a
possibilidade de desmembrar o evento de férias s/ aviso prévio indenizado do evento de
férias proporcionais, assim como temos para o cálculo de 13º salário.
Para isso teremos de criar dois eventos, um para o evento de Férias s/ aviso indenizado e
outro de 1/3 sobre aviso indenizado. Conforme configurações abaixo.
Para criar os eventos acesso o menu “Arquivos / Tabelas / Eventos / Manutenção”, os códigos
são de livre escolha do cliente, sendo eles entre os códigos 01 e 499 (proventos).

Para o evento de 1/3 será necessário criar uma base referencial, no menu “Arquivos /
Tabelas / Eventos / Bases referenciais”.

Após o cadastro dos eventos os mesmo serão desmembrados em pagamentos / consulta e
manutenção, conforme abaixo.

Após o cadastro e calculo o cliente deve efetuar a associação dos eventos do sistema junto
as rubricas do TRCT. No menu “Pagamentos / Rescisões / Termo de Rescisão, Quitação e
Homologação”, acesso o ícone indicado abaixo para tal associação e efetue a associação
selecionando a rubrica 71 e após os eventos cadastrados.

Nota. Caso o cliente não opte por utilizar este evento nada será alterado, a projeção das
férias s/ aviso prévio será calculada junto ao evento de Férias Proporcionais e demembrando
no campo 71 do Termo de Rescisão, Quitação e Homologação conforme determina o MTE.

Escrita Fiscal

(Utilitários / Alteração de Produtos )  Nesta versão incluímos um facilitador para alteração
de dados cadastrais de produtos, podendo ser filtrados por grupo de produtos, intervalo de
código de produtos, NCM e CSTs.

CRM Web

A partir desta versão, o cliente poderá importar também os xml referente aos CTE de entrada
através do Certificado Digital do cliente.
Ao acessar o menu Publicações / Monitor NFE, o sistema terá a possibilidade do download
A1 e A3. Nos dois formatos estarão disponíveis as opções de importação NFE e agora CTE
xml, conforme abaixo.
O campo NSU – Número Sequencial Único serve para demonstrar qual foi o último dowload
efetuado.

Após o Download o sistema irá demonstrá-los no painel “Monitor de NFE” da seguinte forma.

Acessando o Módulo Fiscal, no menu Importações / CTE – Sped – XML, estará disponível o
ícone que fará conexão com o CRM-Web para download dos CTEs, assim como temos para
as NFEs.

Estamos a disposição para qualquer dúvida.

