Futura Server 2018.02.26

1 – Novo Design (opcional) em todos os sistemas
Nesta versão será possivel customizar os botões de comando de
todos os sistemas, habilitando a opção de Tema Flat que se
encontra nas configurações de cores do sistema, conforme
mostra exemplos abaixo:

2 – Novo Parâmetro
Caminho: Configurações> Parâmetro (Aba PDV)
Foi desenvolvido um novo parâmetro denominado Devolução Ped.
outra Empresa, que permitirá a devolução de pedidos de vendas
de outra empresa, gerando um crédito para o cliente da
devolução;

3 – Nova notificação de Geração de boletos Pendentes
Sempre que a geração de boletos estiver pendente a mais de um
dia o sistema irá enviar uma notificação avisando o usuário.
> Ao clicar sobre a notificação o sistema irá redirecionar
para a tela de boletos, conforme mostra imagens abaixo:

4 – Alteração manual da porcentagem de IPI
A partir desta versão será permitido alterar a porcentagem de
IPI manualmente, independente do tipo de pessoa, seja,
Jurídica ou Física.
5 – Nova notificação de Geração de comissões Pendentes
Sempre que a geração de comissões dinâmicas estiver pendente a
mais de um mês o sistema irá enviar uma notificação avisando o
usuário. Ao clicar sobre a notificação o sistema irá
redirecionar para a tela de geração de comissões, conforme
mostra imagem abaixo:

6 – Novo comando na lista de itens da tela de Pedidos de
Compras
Caminho: Estoque>Pedido de Compras “ Botão Lista de Itens”
Foi inserido um novo comando denominado [F11] Histórico de
Compras da Empresa, que permitirá que o usuário consulte o
histórico de um determinado item de acordo com a empresa
informada, conforme exemplo abaixo:

7 – Nova Versão da Nota Fiscal 4.0
A partir desta versão já estará disponível o novo layout para
a Nf-e 4.0
Esta opção será obrigatória a partir do dia 02/07/2018. Para
mais detalhes sobre as mudanças e os impactos acesse o nosso
site e fique por dentro:
http://www.futurasistemas.com.br/blog/nf-e-4-0-tudo-o-que-voce
-precisa-saber/

