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CADASTRO
85065 – Inserção do Código ANP na Alteração em Massa
O sistema não estava possibilitando ao usuário visualizar o código ANP dos
produtos na tela de busca e não havia como alterar este código pela alteração em massa
tendo em vista que alguns produtos possuem o mesmo ANP. Corrigida situação no SS
Plus onde foi inserida opção para alteração do ANP pela alteração em massa
(F3/Alteração/Aba Geral), também foi inserido campo ANP nos resultados de busca
podendo este ser configurado para apresentar coluna com este código ao realizar
pesquisa de produtos (F3/Configurar/Aba Pesquisa).
85378 – Sistema não permite alterar cadastro
Ao tentar efetuar a alteração do estado de um cliente que estava incorreto o sistema
não estava permitindo a alteração pelo fato de apresentar mensagem que o cliente em
questão possuía notas pendentes mesmo não estando. Corrigida a situação no SS Plus
para que somente seja apresentada a mensagem caso realmente existam notas
pendentes.
COMPRAS
85159 – Nota de entrada por importação de XML
Cliente fez a entrada de uma nota utilizando os dados do xml, porém no sistema o
CST 090 estava configurado como substituído, ao finalizar a nota de entrada sistema
gravava os valores dos itens no CFOP de acordo com a situação configurada no sistema,
gravando incorretamente os valores. Corrigida situação no SS Plus para que quando for
CST 090 e encaixar-se nas seguintes situações:
Situação 1 – Quando o XML possuir valor de ICMS e não possuir valor de ICMS ST
a situação tributária deve ser "T" (Tributado).
Situação 2 – Quando o XML possuir valor de ICMS e possuir valor de ICMS ST a
situação tributária deve ser "F" (Substituído).
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Situação 3 – Quando o XML não possuir valor de ICMS ST, mas possuir valor para
as tags de MVA ou percentual de ICMS ST, a situação tributária deve ser "F" (Substituído)
O sistema passará a pegar as informações do XML, caso contrário continuarão
sendo utilizadas as configurações do cadastro de produto.
85365 – Nota não relaciona dados do XML na importação
Ao importar o XML de uma nota cujo fornecedor estivesse cadastrado em mais de
um local, sistema não trazia alguns dados da nota. Corrigida situação no SS Plus para
que a importação de XML seja feita de forma correta independente de o fornecedor estar
cadastrado em uma ou várias localizações.
85374 – Sistema não permite informar série dos documentos
Ao tentar imprimir o relatório dos produtos conferidos eletronicamente, após informar
o número da nota o sistema não permitia informar a série, não permitindo assim a
geração do relatório. Corrigida situação no SS Plus para que seja possível informar a
série dos documentos e o relatório seja impresso de forma correta.
VENDAS
84400 – Faturamento com CFOP 6108 para itens ST
Ao emitir uma venda para cliente com atividade consumidor final em seu cadastro e
ele sendo não contribuinte (Isento) cujo os itens possuem a tributação de ICMS por
Substituição Tributária, o CFOP 6108 utilizado na operação sai corretamente porém não
era calculado o ICMS normal da operação que é necessário para o destaque correto de
ICMS nas operações do CFOP 6108. Corrigida situação no SS Plus para que em vendas
de mercadoria para cliente fora do estado e não contribuinte o sistema utilize o CFOP
6108 e destaque o valor do ICMS Próprio resultante da venda, para que isso seja possível
será alterada a situação tributária do produto para tributado nos casos onde o produto é
substituído no seu estado. O valor do ICMS Próprio destacado nas notas será estornado
na EFD durante a apuração do imposto.
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Criada configuração para operações com destaque de ICMS próprio nas vendas de
mercadorias com ST para fora do estado (Suporte/A/C/Aba Impostos), quando marcada
esta configuração todos os livros fiscais e a EFD do sistema farão o destaque do ICMS
Próprio utilizado para o cálculo da substituição tributaria. Após fazer o destaque do ICMS
Próprio, será realizado na EFD um estorno do valor totalizado.

Figura 01 – Nova configuração para destaque de ICMS próprio em vendas com ST para fora do
estado

85367 – Layout condicional
Realizada melhoria no SS Plus onde o layout de condicional PCCONCOD passará a
apresentar campo para assinatura do cliente no final do documento e não apresentará
mais o subtotal dos produtos acima do Valor total líquido.
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85386 – Erro na importação do XML pelo modulo de garantia
Ao realizar um novo retorno pelo módulo de garantias utilizando a importação do
XML da nota do fornecedor o sistema apresenta inconsistência. Corrigida a situação no
SS Plus para que o XML possa ser importado de forma correta.
85440 – Configuração COI de garantia
Na tela de Controle de Peças em Garantia (Comercial/B/F), para que um COI de
envio em garantia possa ser utilizado no módulo de controle de peças em garantia é
necessário que o mesmo esteja configurado, tipo do documento: remessa em garantia e
tipo de movimento: outros, porém ao emitir a nota fiscal os valores de ICMS Normal,
ICMS ST e IPI estavam saindo destacados nos campos próprios. Corrigida a situação no
SS Plus onde foram habilitadas as seguintes configurações: Destacar IPI na garantia,
Destacar ICMS ST na garantia, Desconsiderar valores ICMS ST.
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Figura 02 – Novas configurações para COI de Garantia

85518 – Nota fiscal com Impostos incorretos
Ao emitir NFC-e contendo produto tributado, o sistema estava assumindo a
tributação de ICMS do estado de destino. Corrigida situação no SS Plus para que ao
emitir NFC-e com produtos tributados seja considerada a tributação de ICMS do estado
de origem.
85552 – Digitação de placa nas vendas
Realizada alteração no SS Plus para quando estiver marcada a configuração,
“Solicita placa no Televendas”, (Cadastro/A/Outros), o sistema somente solicitará a
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digitação da placa na finalização do documento, caso for emitida uma condicional no
momento da importação o sistema trará a placa informada caso sejam agrupadas as
condicionais o sistema trará a placa da primeira condicional informada podendo ser
alterada.
NOTAS DE RETAGUARDA
85371 – Novo layout de condicional
Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado novo layout PCCONBOB, o mesmo
será impresso em meia página, conterá o logotipo da empresa, condições de pagamento,
as observações serão apresentadas na parte superior direita, apresentação do nome
fantasia, campos de informações dos produtos, localização, quantidade, código,
descrição, vlr. Liquído, vlr. Total.

Figura 03 – Novo layout criado PCCONBOB.
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85451 – Alteração de Pedido
Ao efetuar a alteração de pedido o sistema não estava possibilitando a reimpressão
do mesmo. Corrigida a situação no SS Plus para que ao efetuar a alteração da nota fiscal
pelo retaguarda o sistema permita a reimpressão.
85570 – Vários vendedores
Ao efetuar consulta de notas fiscais, o sistema estava apresentando como vendedor
vários vendedores nas vendas de NFC-e. Corrigida a situação no SS Plus para que caso
haja alguma nota que possua a mesma numeração e série em outra empresa o sistema
efetue a validação de forma correta apresentando assim o vendedor da nota.
FRENTE DE CAIXA
85403 – Diferença na impressão do recibo
Ao efetuar um recebimento (F8) pelo Frente de Caixa com a forma de pagamento
cheque no qual a duplicata recebida possua um valor descontado o sistema estava
apresentando o valor do troco incorretamente calculando a duplicata com o valor original
não apresentando o valor descontado. Corrigida a situação no SS Plus para que o
sistema efetue a validação caso for dado desconto para que o troco seja calculado
corretamente.
85464 – Recebimento Frente de Caixa
O Sistema permite efetuar baixa de duplicatas com forma de pagamento boleto pelo
frente de caixa (Comercial/B/C/F8), porém não apresentava nenhuma mensagem que a
mesma possuía boleto relacionado, ocasionando problemas com o Banco. Corrigida
situação no SS Plus onde foi adicionada mensagem durante a seleção de duplicatas, se o
boleto já tiver sido enviado em uma remessa, apresentará a mensagem e o usuário
poderá decidir se irá ou não prosseguir com o recebimento.
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ESTOQUE
85093 – Permitir a impressão de etiquetas de produtos em contagem de balanço
Ao abrir uma planilha de balanço de estoque o sistema apresenta mensagem
perguntando ao usuário se o mesmo deseja bloquear as movimentações dos itens que
estão em contagem, porém, ao optar por bloquear a movimentação o sistema não
permitia ao usuário imprimir etiquetas de código de barras dos produtos. Corrigida
situação no SS Plus para que ao realizar movimentações no sistema com produtos que
estejam em contagem de balanço onde não haja movimentação de estoque, como, por
exemplo, consultas e impressão de etiquetas, estas operações não sejam bloqueadas.
85280 – Crítica de balanço com valores inconsistentes
Ao efetuar balanço de itens que possuem saldo de estoque utilizando a mesma
quantidade de saldo na contagem, mesmo havendo o custo unitário no momento do
balanço, ao gerar a critica o relatório era gerado com valores zerados, deixando o campo
de diferença com valores negativos na crítica da contagem de balanço. Corrigida situação
no SS Plus para que seja apresentado o valor do Custo Médio x Quantidade de forma
correta na crítica.
SERVIÇOS
85329 – Integração NFS-e específica para a Cidade Assis Chateaubriand
Realizada alteração no SS Plus onde foi liberado a emissão de NFS-e para a cidade
de Assis Chateaubriand-PR.
85415 – Observações na configuração do COI
O sistema estava gravando apenas a primeira observação cadastrada na
configuração do COI de serviço. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema grave
corretamente todas as observações informadas.
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85635 – Impressão da consulta de OS
Após efetuar a consulta de OS (Comercial/D/J) de um determinado período e
selecionar a impressão verificou-se que alguns campos apresentados na consulta não
eram apresentados no relatório. Corrigida a situação no SS Plus para que na impressão
do relatório sejam apresentados os campos de usuário e total.
FINANCEIRO
85139 – Campo juros da remessa bancaria banco Sicoob
Realizada alteração no SS Plus onde foi criada nova configuração “Tipo de Juro
Mora”,

para

o

banco

SICOOB

correspondente

Banco

do

Brasil

(Administrativo/A/A/Cadastros/C/756/Cobrança Correspondente Bco. Brasil/Remessa),
este campo será apresentado por padrão com valor 3 ou seja por percentual, caso
selecionado o valor 1 será considerado Isento, caso for 2 será apresentado por valor.
Será tratada a opção selecionada no arquivo de remessa, que será apresentada na
posição 119 a 133.
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Figura 04 – Tela Dados arquivo Remessa, Nova Configuração, Tipo de Juro de Mora

85234 – Criação de coluna para identificar se o bloqueto foi ou não enviado por email
Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionado o filtro, Envio de E-mail na tela
de Envio de e-mails de cobrança (Administrativo/A/D/E – Envio de Boletos/Faturas por email), no qual pode ser selecionado Enviado, Pendente, Ambos, conforme a opção
selecionada o sistema apresentará as duplicatas.
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Figura 05 – Novo filtro Envio de e-mail, tela Envio de E-mails de Cobrança

85318 – Fatura Sintética/Analítica
Realizada melhoria no SS Plus onde foi alterada fatura enviada para e-mail pela tela
de Envio de boletos/faturas por e-mail (Administrativo/A/D/E) para que a fatura enviada
por lote seja a mesma gerada no envio de e-mail pelo caixa.
85351 – Eliminação de comissão no cancelamento de nota fiscal
Ao efetuar o cancelamento de uma nota fiscal na qual foi informado o cliente
vendedor

o

sistema

não

estava

eliminando

a

comissão

do

relatório

(Administrativo/A/E/B/Consultas). Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema
elimine as comissões concedidas caso as notas fiscais forem eliminadas.
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85496 – Totalizador de cheques recebidos
Realizada

alteração

no

SS

Plus

na

tela

de

fechamento

de

caixa

(Administrativo/A/A/Consultas/B), onde foi adicionado o totalizador de cheques recebidos.
FISCAL
85359 – Controle ICMS CIAP
Ao gerar o controle de CIAP na geração do SPED Fiscal (Administrativo/C/K/E/D), o
usuário informa o número da nota fiscal de compra do bem para o sistema relacionar a
Nota Fiscal lançada no módulo de compras, porém, no controle de CIAP o sistema
disponibilizava o campo para digitação de Número/Série de Nota Fiscal com apenas seis
dígitos, sistema também não validava a empresa onde foi lançada a nota fiscal de compra
de imobilizado relacionada no CIAP. Corrigida situação no SS Plus onde agora é possível
informar até 9 dígitos no campo para digitação de Número/Série de Nota Fiscal, corrigida
também validação da empresa onde foi lançada a nota fiscal de compra de imobilizado e
relacionada ao CIAP para que não seja apresentada nas demais empresas cadastradas
no sistema.
85452 – Chave de acesso de nota fiscal eletrônica avulsa pelo fisco
Quando é lançada uma nota fiscal eletrônica de entrada onde o processo de
emissão da nota é do tipo “1 – avulsa pelo fisco”, ao gerar o SPED Fiscal de ICMS/IPI o
mesmo é apresentado com erro no registro C100 com a seguinte descrição: “O CNPJ da
chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ do participante informado”.
Corrigida a situação no SS Plus onde foi alterado o registro C100 do gerador do SPED
Fiscal para que documentos com série 890 e 899 sejam escriturados com o código de
situação do documento igual a “08 – Documento Fiscal emitido com base em Regime
Especial ou Norma Específica”.
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GERENCIAL
85385 – Inclusão de Filtro
Realizada melhoria no SS Plus, na tela de Demonstrativo dos Maiores Clientes
(Gerencial/B/O), onde foi criado o filtro de Pessoa Física, Jurídica ou Ambos para que
possa ser selecionado de acordo com o tipo de clientes.

Figura 06 – Demonstrativos de Maiores Clientes, novo filtro Pessoa, Jurídica, Física ou Ambos

85456 – Valores incorretos de Lucro e Margem no Mapa de Vendas I
Ao realizar consulta no Mapa de Vendas I (Gerencial/B/P), constatou-se que os
valores de Lucro e Margem estavam sendo apresentados incorretamente, pois o sistema
não considerava os valores de devolução. Corrigida a situação no SS Plus onde foi
adicionado aos cálculos os valores de Devoluções.
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SUPORTE

85401 – Criação de Função

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Cadastro de Usuários do Sistema na aba
Restrições de Cadastro (Suporte/A/B), onde foi criada a possibilidade de restringir marcas
por usuário para a venda, a configuração criada esta descrita como “Apresentar apenas
as marcas selecionadas na pesquisa” logo abaixo da configuração serão apresentadas
todas as marcas cadastradas no sistema sendo possível marcar apenas as marcas que o
usuário pode ter acesso de venda.

Figura 07 – Tela de Cadastro de Usuários do Sistema, Restrições de Cadastro, Restrições de
Marcas de Produtos.
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