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CADASTRO
84796 – Apresentar estoque disponível na Rede Âncora
Realizada melhoria no SS Plus para que seja apresentado o estoque disponível na
Rede Âncora. O estoque do produto será buscado no WS, após a consulta no WS o
sistema apresentará na tela de busca de produtos, logo abaixo das empresas auxiliares.
Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes que utilizam a bandeira Âncora.
Será apresentado botão para permitir a consulta, ou seja, somente será realizada a busca
ao clicar no botão.

Figura 01 – Botão novo estoque disponível Âncora.

85141 – Data de vencimento da duplicata incorreta na importação de XML de CT-e
Ao fazer importação de XML de conhecimento de frete eletrônico (Comercial/A/H), o
sistema permite digitar a data de entrada, forma de pagamento e a data de vencimento da
duplicata, porém, na tela de Posição de Duplicatas Cliente/Fornecedor (ALT+F10) o
sistema estava considerando como data de entrada do CT-e a data de emissão do XML,
não a data digitada no momento do lançamento deste, bem como a data de vencimento
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da duplicata que o sistema não estava assumindo a data informada no lançamento.
Corrigida situação no SS Plus para que passe a apresentar corretamente as datas
informadas na importação do CT-e na tela de Posição de Duplicatas Cliente/Fornecedor
(ALT+F10).
85150 – Embalagem de saída para Tintas Anjo
Realizada alteração no SS Plus onde foi criada funcionalidade para permitir ao
usuário selecionar na produção qual a embalagem de saída. Será necessário cadastrar as
unidades de medida que deseja utilizar na produção e a sua equivalência em litros. A
configuração para adicionar unidades de medida e a equivalência em litros se encontra na
tela de Consulta de Fórmulas de Produção (Cadastro/C/A/Configurar/Embalagens). No
momento em que for criada uma nova Ordem de Produção o sistema possibilitará a
seleção da unidade de medida a qual deve ser produzida a ordem de produção.

Figura 02 – Tela de Consulta de Fórmulas de Produção, Aba Embalagens.
Copyright © SS Comp. de Informática LTDA 2016. Todos os direitos reservados. É explicitamente
proibido o armazenamento e reprodução em meio digital, fotocopiado, mecânico ou magnético sem a
permissão expressa da SS Sistemas.

REA – SSPlus 9.0

7

Figura 03 – Tela de Nova Ordem de Produção, seleção da unidade de medida.

85201 – Copiar chave de acesso das NF-e na consulta de notas fiscais de entrada
Sistema disponibiliza na consulta de notas de entrada (Comercial/A/H/Consultas/A)
uma coluna com a chave de acesso das notas fiscais movimentadas, mas ao selecionar
essa informação não era possível copiá-la para transferir para outro local. Corrigida
situação no SS Plus para que permita selecionar as informações dos campos e copiar
através do CTRL+C, esta mesma alteração também foi adicionada a consulta de notas de
saída (Comercial/B/B/Consultas/B).
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85203 – Gerador de relatório produtos por marca
Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionada opção de Descrição da marca
no gerador de relatórios do cadastro de produtos (F3/Imprimir/A) podendo o cliente optar
entre o código da marca, descrição ou ambos na apresentação do relatório.

Figura 04 – Nova opção para apresentar descrição da marca no relatório

85221 – Sistema não está agrupando nota fiscal na conferência de entrada
Ao agrupar duas ou mais notas fiscais do mesmo fornecedor para fazer a
conferência de entrada o sistema estava eliminando a primeira nota selecionada,
deixando apenas a última pendente para conferência. Corrigida situação no SS Plus para
que possibilite selecionar corretamente as notas para conferência e as mesmas
permaneçam agrupadas.
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85224 – Valor líquido pedido de compra incorreto
Ao fazer um pedido de compra através da sugestão de compra (Comercial/A/A) e
fazer o envio do mesmo por e-mail, o sistema não estava trazendo o valor líquido dos
itens e valor líquido total corretamente devido aos descontos e após gerar o pedido de
compra e encaminhar para o e-mail o sistema volta na tela com a opção de Impressão, Email, Excel e Sair, ao optar por sair o sistema estava gerando novamente o pedido.
Corrigida situação no SS Plus para que o cálculo de descontos seja feito de forma correta
e para que ao clicar em sair após a geração do pedido o sistema volte para a tela de
pedidos.
85229 – Erro ao consultar com o filtro Sugestão de Preço: Maior que o Preço Atual
Quando utilizada a opção de filtro “Sugestão de Preço: Maior que o Preço Atual” ou
“Sugestão de Preço: Menor que o Preço Atual” no Controle de preços OFF Line
(Comercial/A/E) ocorria inconsistência. Corrigida situação no SS Plus para que permita
realizar corretamente consultas na tela de Controle de preços OFF Line independente
do(s) filtro(s) escolhido(s).
85302 – Ao fazer devolução de venda de produtos com uma duplicata baixada o
sistema apresenta erro
Ao realizar a devolução de Nota Fiscal de venda (Comercial/A/H/Devolução) com
uma duplicata já baixada, o sistema apresentava inconsistência. Corrigida situação no SS
Plus para que não ocorra duplicidade ao realizar devoluções.
85344 – CEP's Concórdia – SC
Na cidade de Concórdia – SC foi feita alteração do CEP, a cidade possuía apenas
um CEP porém agora para cada rua terá um, para que isso fosse possível o SS Plus teve
uma alteração no arquivo CEPS.zip, para que sejam atualizados os novos CEPs basta
acessar (Suporte/A/E/H) e selecionar o estado de SC, ao finalizar o processo os CEPs
serão atualizados.
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85471 – Fórmulas do fabricante Anjo
Ao realizar a importação das fórmulas do fabricante anjo foi identificado que o
produto base não havia sido importado. Corrigida a situação no SS Plus no qual foi
inserido método para efetuar a busca e a inserção da base correspondente à tinta, as
bases do fabricante anjo não contém quantidade na fórmula, pois é apenas de nível
informacional.
COMPRAS
84570 – Produtos importados com diferencial de alíquota
Realizada alteração no SS Plus na tela de rateio (Comercial/A/H/Fornecedor) para
que possa ser informado o Diferencial de alíquota antecipação, na tela de conferência de
produtos digitados foram adicionadas as colunas “Calcula ICMS antecipação e Valor
ICMS antecipação”, criado ainda no rodapé da tela o totalizador do ICMS Antecipação,
caso for informado valor no campo Diferencial Alí. (Antecipação) tela de rateio na tela de
lançamento de produtos o sistema apresentará a configuração “ICMS Antecipação” que
pode

ser

marcada

como

S

ou

N,

no

cadastro

de

fórmulas

do

sistema

(Comercial/A/F/Fórmulas) foi adicionada a opção para informar o ICMS Antecipação.
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Figura 05 – Tela de Rateio, Novo Campo Diferencial Alí. (Antecipação)
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Figura 06 – Lançamento de Produtos, Nova configuração, ICMS Antecipação.

Figura 07 – Conferência de produtos lançados, novas colunas e totalizador
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85204 – Aba de produtos pendentes
Realizada alteração no SS Plus onde foi alterada a coluna "Saldo" para "Pendente"
no carregamento dos produtos do pedido de compra da tela Consulta e Manutenção de
Pedidos de Compra (Comercial/A/C/Relatórios/A). A coluna "Pendente" irá mostrar a
quantidade que ainda está pendente dos itens solicitados no pedido de compra.

Figura 08 – Coluna “Pendente”

85222 – Demora no processo de importação de pedido de compras
Ao importar um pedido de compras na nova tela de Pedido de Compra
(Comercial/A/C) o sistema estava deixando o processo lento. Corrigida situação no SS
Plus para que o processo de importação de pedido de compras seja feito de forma mais
rápida.
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85262 – Melhorias na tela de listagens de XML's
Realizada

melhoria

no

SS

Plus

(Comercial/A/H/Suporte/L/Baixar/Download

na
XML

tela
de

de

listagens

de

XML's

várias

NF-e),

onde

foram

adicionadas algumas funcionalidades na tela, apenas os XML's da empresa logada serão
apresentados, criado opção para visualizar os XML's que foram eliminados da tela, criada
a possibilidade de gerar relatório dos XML's que estão sendo apresentados na tela, caso
o XML's tiverem sido eliminados o sistema apresentará os mesmos marcados na coluna
Eliminado, caso ocorra algum tipo de problema no decorrer do processo de consulta de
situação o sistema desmarcará todas as notas que já foram consultadas, os botões das
colunas Manifesto de Desconhecimento e Manifesto de Op. não Realizada somente serão
apresentados caso a situação do manifesto estiver como Ciência da Operação.

Figura 09 – Tela de listagens de XML's, nova opção para Ver XML's eliminados.

Figura 10 – Relatório novo na tela de XML's, nova coluna Eliminado.
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VENDAS
84440 – Desconto de promoção
Realizada alteração no SS Plus onde foi alterada a localização da configuração
“Altera preço de promoção do produto na venda” da configuração geral (Geral 3) do
retaguarda

para

(Comercial/A/D/A/Configurar)

“Permitir

descontos

em

preços

promocionais [S/N]:” a configuração irá ser apresentada como N caso a configuração for
alterada para S, se um produto estiver em promoção o sistema não permitirá acrescentar
descontos adicionais.

Figura 11 – Tela de Manutenção de Preços, Configuração Permitir descontos em preços
promocionais.

84795 – Inclusão Filtro no relatório de Entregas por Entregador
Realizada melhoria no SS Plus na tela Controle de Entregas no relatório de Entregas
por entregador (Comercial/B/E/D/A) na qual foram adicionadas duas novas opções para
Copyright © SS Comp. de Informática LTDA 2016. Todos os direitos reservados. É explicitamente
proibido o armazenamento e reprodução em meio digital, fotocopiado, mecânico ou magnético sem a
permissão expressa da SS Sistemas.

REA – SSPlus 9.0

16

seleção da situação da entrega as opções são: Em Trânsito e Liberada, desta forma é
possível selecionar um período e selecionar qual a situação da entrega desejada.

Figura 12 – Tela de Controle de Entregas, novas opções para seleção de Situação de Entrega,
Em Trânsito, Liberadas.
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84953 – Reserva de produtos por vendas salvas
Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada configuração no notas de retaguarda
“Limite de tempo para reserva de produtos no Televendas”, a configuração será
apresentada por padrão com valor 0, caso a configuração “Reservar quantidade do
produto (Televendas)” estiver marcada com S o sistema permitirá o acesso à nova
configuração que conforme o tempo informado em minutos o sistema fará validação, no
caso de o tempo configurado for excedido, o sistema indicará através de uma mensagem
qual é o vendedor que bloqueou e permitirá prosseguir sem liberação gerencial.

Figura 13 – Nova configuração “Limite de tempo para a reserva de produtos no Televendas”
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84974 – Apresentar duas casas decimais após a vírgula nos preços de combustíveis
Ao gerar DANFE em postos de combustíveis o sistema estava apresentando 3
casas decimais após a vírgula no valor unitário do produto. Corrigida situação no SS Plus
para que as DANFEs de auto posto passem a apresentar apenas 2 casas decimais no
valor unitário conforme previsto na lei 18.782, de 17/05/2016.
85120 – Tag xPed
Quando a opção “Solicita Tag xPed” não estava marcada no cadastro de clientes
(F2/Aba Outros) no momento em que fosse lançada uma condicional, depois de marcada
a configuração e passasse alterando os itens na importação da mesma, os campos eram
apresentados incorretamente para preenchimento dos dados. Corrigida situação no SS
Plus para que o campo referente a Tag xPed seja apresentado com tamanho padrão
correto (máximo de 15 caracteres) ao utilizá-lo na alteração dos itens.
85133 – Saldo Reservado
Ao efetuar uma entrada avulsa pelo módulo de controle de peças em garantia
(Comercial/B/F), a peça fica com saldo reservado no sistema, ao fazer o envio da peça e
posteriormente efetuar o seu retorno, a peça fica com status finalizado porém a peça
ficava com seu estoque reservado mesmo com a finalização. Corrigida a situação no SS
Plus para que o sistema apresente o saldo de estoque de forma correta. Alterado ainda
para que o sistema faça o salvamento da posição da tela, os produtos originados de
Entrada avulsa serão apresentados na cor azul na tela e será apresentado uma legenda
no canto inferior esquerdo, será apresentado ainda o totalizador geral da quantidade de
garantias. Ao acessar o botão avulso foi alterado o nome do menu e da tela para “Entrada
de Peças em Garantia (Iniciar)”, alterado também o nome do menu e da tela de saída
avulsa para “Saída de Peças em Garantia (Finalizar)”.

Copyright © SS Comp. de Informática LTDA 2016. Todos os direitos reservados. É explicitamente
proibido o armazenamento e reprodução em meio digital, fotocopiado, mecânico ou magnético sem a
permissão expressa da SS Sistemas.

REA – SSPlus 9.0

19

Figura 14 – Controle de peças em garantia, Entrada e saída avulsa.

85237 – Impressão de Requisição de Produtos com horário incorreto
Na impressão de requisição de produtos de pré vendas e condicionais, o horário
estava gravando incorretamente quando comparado com o horário de emissão. Corrigida
situação no SS Plus para que passe a trazer corretamente a hora de emissão e não a
hora de reimpressão ao reimprimir pré vendas e condicionais.
85239 – Requisição de Produtos layout 4
No layout 4 de requisição de produtos não estavam sendo impressas algumas
informações como hora e o item frete que consta nos demais layouts. Corrigida situação
no SS Plus para que passe a apresentar corretamente a hora de emissão bem como o
item frete, também alterado para que ordene os itens da requisição pela localização.
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85270 – Importação de O.P após cancelamento de NFC-e
Ao finalizar uma O.P gravando a mesma como pré-venda e em seguida gerando
uma NFC-e pelo Frente de Caixa, ao efetuar o cancelamento da NFC-e, a O.P não
voltava a ficar pendente. Corrigida a situação no SS Plus onde foi alterado o frente de
caixa para cupom e NFC-e para que seja armazenada a planilha da produção, permitindo
que ao efetuar o cancelamento a produção volte a ficar pendente.
85271 – Importação de orçamento/condicionais com produções pendentes
Ao importar um orçamento para um cliente, onde o mesmo possui ordem de
produção pendente, sistema apresenta a mensagem de que existem produções
pendentes para o cliente perguntando se deseja realizar a importação das mesmas, se
selecionado para importar, sistema não apresentava as produções, deixando a ordem de
produção pendente para o cliente. Corrigida situação no SS Plus para que passe a
importar corretamente os orçamentos/condicionais com somente produções pendentes ou
com produções e outros itens de forma correta.
85354 – Entregas agrupadas
Ao gerar o Relatório de entregas por entregador (Comercial\B\E\D\A\Relatórios\B)
onde houve agrupamento de entregas, o sistema estava considerando a quantidade das
entregas agrupadas individualmente. Corrigida situação no SS Plus para que apresente
corretamente apenas a entrega gerada pelo agrupamento.
85375 – Falha ao importar duas condicionais que possuem o mesmo produto
Ao importar duas condicionais do mesmo cliente, onde um mesmo produto esteja
presente em ambas as condicionais, o valor unitário real do item e percentual de desconto
eram apresentados de forma incorreta no televendas. Corrigida a situação no SS Plus no
cálculo do valor real do produto e do valor de desconto aplicado ao produto.

Copyright © SS Comp. de Informática LTDA 2016. Todos os direitos reservados. É explicitamente
proibido o armazenamento e reprodução em meio digital, fotocopiado, mecânico ou magnético sem a
permissão expressa da SS Sistemas.

REA – SSPlus 9.0

21

85395 – Descrição do item geral
Ao utilizar o item geral, no momento em que era necessário alterar a descrição o
sistema somente estava permitindo digitar a descrição de forma incompleta. Corrigida a
situação no SS Plus para que ao utilizar o item geral o sistema permita a digitação da
descrição com até 120 caracteres.

NOTAS DE RETAGUARDA
85398 – Alteração de preço em notas de transferência
Realizada alteração no SS Plus para que o sistema permita a alteração no preço
dos produtos em notas de transferência, o único campo que continua bloqueado é o de
desconto.
ESTOQUE
85140 – Inclusão de produto já digitado no balanço
Após ter vários itens já lançados no balanço e encontrado mais um item referente a
um produto já lançado, ao passar o leitor para incluir esse item o sistema direciona para o
produto já lançado, ao acertar a quantidade é necessário voltar manualmente para o
último produto lançado. Corrigida a situação no SS Plus onde quando existir um produto
já lançado na planilha o sistema reordene automaticamente o produto encontrado como o
último da planilha.
85162 – Filtro localização inconsistente na abertura de planilha
Ao fazer a abertura de uma planilha de balanço (Comercial/C/A/Nova) utilizando o
filtro Localização, sistema não estava trazendo corretamente todos os itens pertencentes
a localização inicial e final informadas no filtro. Corrigida situação no SS Plus para que o
filtro de localização passe a trabalhar corretamente trazendo todos os produtos no
intervalo informado.
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SERVIÇOS

84490 – Impressão de abertura de O.S em formulário razão

Ao utilizar o LAYOUT01 para a impressão da abertura da ordem de serviço, no qual
é impresso em formulário razão, ao enviar mais de uma impressão o sistema não estava
apresentando de forma correta a impressão. Corrigida a situação no SS Plus para que o
sistema efetue a impressão dos espaços necessários para deslocar a impressão de uma
folha para a outra quando efetuada a impressão de mais de uma via.

84816 – Emissão de NFS-e para o Município de Gaspar – SC
Implementado no SS Plus a emissão de NFS-e para o município de Gaspar – SC
utilizando o servidor THEMA.
85064 – Manter a Mesma Sequência Na Tela De Consulta
Ao fazer uma consulta de O.S. (Comercial/D/J) e pressionar Esc para limpar os
dados e refazer a mesma consulta o sistema estava alterando a ordem de apresentação
das O.S. Corrigida situação no SS Plus para que sempre que utilizado o mesmo filtro para
pesquisa, as informações sejam apresentadas sempre na mesma ordem.
85115 – Serviços de terceiros duplicados na consulta de O.S.
Ao abrir uma O.S. na empresa matriz, fazer uma nota de compra na filial informando
um serviço, referenciar o número da O.S. e alterar a nota, ao consultar a O.S. o serviço de
terceiros ficava duplicado na tela de consulta de O.S. somando o valor. Corrigida situação
no SS Plus para que não duplique serviços de terceiros ao referenciar O.S. na compra.
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85247 – Termos desnecessários
Foi criado um mecanismo para substituir a descrição de alguns componentes na
impressão de abertura de O.S utilizando o arquivo termos.xml, porém alguns termos
estavam sendo apresentados indevidamente. Corrigida a situação no SS Plus para que
sistema apenas utilize o termos.xml caso ele estiver na pasta CFG do sistema.
85255 – Alteração Layout pedido INMETRO
Realizada alteração no SS Plus onde foram inseridas algumas tags no arquivo
termos.XML para apresentar alguns campos a mais solicitados na Consulta analítica de
O.S. (Comercial/D/J/Enter sobre a O.S. desejada), alguns campos solicitados não
apresentam lugar para digitação no sistema, portanto deverão ser informados
manualmente na impressão.
FINANCEIRO
84907 – Alerta para cancelamento de notas cujos boletos estejam em remessas com
status Enviada
Sistema permitia que fossem canceladas notas as quais tiveram boletos gerados e
enviados em arquivos de remessa para o banco sem apresentar nenhum tipo de alerta ou
informação sobre tal fato. Realizada alteração no SS Plus para que quando exista um
boleto enviado para remessa o sistema apresente um alerta para o usuário informando
que a nota possui um ou mais títulos onde os boletos foram gerados e que estes serão
excluídos caso seja prosseguido com o cancelamento dando a opção de o usuário
continuar ou não a ação.
85116 – Percentual de multa na remessa banco Sicoob
Mesmo estando configurado a porcentagem de multa para títulos em atraso na tela
de Configurações de caixa (Administrativo/A/A/Configura/Segunda Tela/% de Multa por
duplicata em atraso) o sistema não estava informando essa porcentagem no arquivo de
remessa quando tratando-se do banco 756-Sicoob. Corrigida situação no SS Plus para
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que passe a trabalhar com a porcentagem de multa informada na tela de Configurações
de caixa, sendo apresentada corretamente no arquivo de remessa.
85164 – Configuração para assumir a data de pagamento do retorno bancário
Realizada alteração no SS Plus para que seja possível selecionar qual a data para
liquidação de títulos importados por retorno bancário. Para isso foram criadas duas
opções na tela de importação de arquivo de retorno bancário, uma delas com a data do
caixa e outra com a data do arquivo. Antes de importar o arquivo de retorno bancário a
data do arquivo será a mesma que a do caixa e após importar o arquivo a opção de data
do arquivo receberá o valor encontrado na posição 111 a 116 do arquivo de retorno
bancário.

Figura 15 – Data para liquidação de títulos importados por retorno bancário
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85207 – Habilitar filtro forma de pagamento após selecionar o cliente no
recebimento
Ao efetuar o recebimento de duplicata informando o cliente, o sistema não habilitava
o filtro Forma de Pagamento. Corrigida situação no SS Plus para que o filtro Forma de
Pagamento fique habilitado após o cliente ser selecionado na tela.
85208 – Erro ao baixar duplicatas com mesma numeração, mas para fornecedores
distintos
Quando há duas ou mais duplicatas a pagar com a mesma numeração e série
porém para fornecedores diferentes e o filtro tenha sido feito por vencimento na
movimentação de caixa, o sistema não permitia baixar as duplicatas ao mesmo tempo
ocasionando inconsistência. Corrigida situação no SS Plus para que baixe corretamente
as duplicatas com números iguais, mas com fornecedores diferentes.
85220 – Não consegue se utilizar parte do crédito ao tentar agrupar duplicatas
Ao efetuar o agrupamento de duplicatas e o cliente possuir créditos no contas a
pagar/receber, o sistema não estava permitindo fazer o uso de apenas uma parte do
mesmo. Corrigida situação no SS Plus para que ao teclar ENTER na duplicata referente a
crédito apresente a opção para editar valor parcial a ser utilizado.
85272 – Ordenação Relatório de cheques
Ao ordenar o relatório de cheques (Administrativo/A/A/Consultas/H/Imprimir) o
sistema não estava trazendo os resultados por ordem de data de vencimento. Corrigida
situação no SS Plus para que passe a trazer os cheques por ordem de data de
vencimento no relatório de cheques.
85288 – NN Santander
O SS Plus não estava reconhecendo os títulos do banco 033 – Santander no retorno
bancário. Corrigida situação no SS Plus para que permita informar apenas 7 dígitos no
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Remessa

(Administrativo/A/A/Cadastros/C/Remessa) quando tratar-se do banco Santander.
85429 – Erro ao agrupar duplicatas de cartão
Ao fazer o agrupamento de duplicatas de cartão do tipo crédito em determinadas
datas, o sistema estava apresentando inconsistência. Corrigida situação no SS Plus para
que possibilite realizar o agrupamento de duplicatas de cartão de forma correta.
FISCAL
85151 – Valor incorreto de NFe nos relatórios fiscais
Ao gerar os relatórios para apuração de ICMS verificou-se que em algumas notas de
devolução o valor de ICMS estava duplicando. Corrigida situação no SS Plus para que
passe a apresentar corretamente os valores de ICMS de notas de devolução em relatórios
fiscais.
85363 – Valores divergentes no simples nacional
Ao gerar apuração de Simples Nacional (Administrativo/C/J/D), verificou-se que o
valor calculado pelo sistema estava divergente ao calculado. Corrigida situação no SS
Plus para aceitar os valores negativos em situações em que o valor da devolução no
período é superior ao da venda, permitindo assim que os valores visualizados na tela de
movimento sejam exatamente os mesmos apresentados na consulta analítica.
GERAL

84283 – Imprimir cheques e duplicatas em uma única consulta no ALT+F10

Realizada alteração no SS Plus para que no ALT+F10 seja possível realizar a
impressão dos cheques, adicionado o totalizador de cheques no relatório.
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Figura 16 – Apresentação dos cheques dos clientes.

85308 – Itens que estão no módulo de garantias tem a sua quantidade apresentada
como negativo no cadastro.

Ao reprocessar itens que estão no módulo de garantia o sistema contava ele
novamente e assumia a quantidade que estava em garantia como negativo. Corrigida a
situação no SS Plus para que o reprocessamento de saldo dos produtos referentes a
garantias utilize data inicial após a data do último balanço realizado para o item.
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