Atualização dos Sistemas Gestão PME Versão 5.42
!!!

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

•

Cadastros / Centro de Custo - Foi incluso a opção de inativar o Centro de custo para que o mesmo apareça
nas pesquisas de forma ordenada, listando primeiro os ativos e depois os não ativos.

Módulo Completo Gestão Empresarial

•

Grid de Duplicatas - No grid de duplicatas, agora temos a opção de inserir número de cheque, uma vez
informado neste campo o sistema já leva para o financeiro na hora da baixa.

•

Financeiro / Contas a Pagar - Realizamos uma alteração em tela, no qual ao não marcar o botão débito em
conta ele exibe todos os títulos e marcando, ele só exibirá os que se enquadram na condição de débito em
conta, antes o programa fazia uma distinção de mostrar ou com ou sem debito em conta separados.

•

Financeiro Conta Corrente - Foi incluso na tela de conta corrente a opção de forma de pagamento.

•

Financeiro / Contas a Pagar e Receber - Foi criado uma opção para anexar uma imagem a baixa do contas a
pagar e no contas a receber, essa condição fica localizada na aba de Baixas na opção Anexo conforme
imagem abaixo:
Todos esses arquivos anexados são possíveis obtermos uma visualização imediata, através do botão Abrir
Anexo, ou pelo atalho contido na pesquisa ao final da linha respectiva a cada título.

•

Relatório de Prospecção - Foi criado um filtro de data de cadastro da prospecção.

•

Relatório Comissão - Foi criado um modelo sintético do relatório de comissão, onde de forma simplificada só
exibimos o numero da nota o cliente e o valor de comissão contida na mesma.

•

Relatório Contas a Pagar / Contas a Receber - Foi modificado a forma de seleção do filtro de Status destes
relatórios, em ambos agora é possível inserir mais de um Status para geração do relatório.

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

