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RESULTH START
Movimento PDV (Chamado 28079)
Funcionalidade

Nas configurações do PDV, aba Produtos, foi adicionado o parâmetro "Visualizar estoque de
todas as filiais".

Ao ser habilitado, na pesquisa de produtos será exibido um grid informando os estoques de
todas as filiais.

ERP RECEBER
Consultas de Vencimentos (Chamado 27491)
Funcionalidade

As seguintes rotinas foram alteradas para que seja possível a visualização dos pedidos que
foram importados para a NF de Vários Pedidos:

Menu ‘Consultas -> Analítica de Vencimentos’
Menu ‘Consultas -> Liquidações’
Menu ‘Consultas -> Vencimentos por Cliente’
Foi acrescentada uma coluna com o nome de 'Ped. Importados' após a coluna ‘Nota Fiscal’
nas telas de consulta das rotinas acima citadas. Nesta coluna serão exibidos os pedidos que
deram origem a Nota Fiscal para informação ao usuário.
A nova coluna ‘Ped. Importados’ seguirá o mesmo padrão das colunas existentes, sendo
possível o seu redimensionamento para visualização do conteúdo.

Ao acionar o registro na lista através de um duplo clique do mouse ou acionando a tecla
<Enter>, na janela de ‘Anotações’ os pedidos também irão ser exibidos.

RESULTH BUSINESS
Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e
(Chamado 21418 - Tarefas 21234, 22798 e 22799)

Funcionalidade

Dando continuidade na implementação da importação de XML do CT-e, foram realizadas as
seguintes alterações:

Parâmetros Locais
Na aba Preço de Custo foram criadas as seguintes variáveis:


MF_FRETE_CTE para capturar o valor do frete de uma nota fiscal CT-e.

No grid de listagem, a descrição da coluna Utilização será “Valor de Frete de CT-e
Rateado”.
O valor rateado será calculado com base na soma dos itens da nota (NF-e), valor da
nota CT-e e o valor total do item da nota. Os valores de impostos serão
desconsiderados no calcular do valor de frete rateado do item.



MF_CIFFOB_CTE para identificar o tomador do serviço (CIF/FOB) de uma nota
fiscal CT-e.

No grid de listagem, a descrição da coluna Utilização será “Tipo do Frete CT-e (CIF =
0 ou 1/ FOB = 2 ou 3)”.
A coluna Valor será do tipo numérico, que poderá receber o valor 0, 1, 2 ou 3.
Para CIF deve-se informar 0 ou 1.
Para FOB deve-se informar 2 ou 3.

Observação:
A incidência do valor da nota CT-e no cálculo do preço de custo tem como
precedência a marcação da opção “Atualiza Preço de Custo ao Entrar Com NF” e
a variável de memória MF_FRETE_CTE na fórmula de preço de custo.

Entrada de Notas Diversas
Cadastro de Fornecedor
Quando o fornecedor informado no XML não estiver cadastrado no sistema, será emitida uma
mensagem perguntando se deseja cadastrá-lo:

Clicando em “Sim” será cadastrado o fornecedor automaticamente a partir das informações
contidas no XML e optando por clicar em “Não”, a importação será abortada, uma vez que
para importar é necessário o fornecedor esteja cadastrado. Para saber se o fornecedor existe
no sistema, será utilizado o CNPJ informado no XML.
O usuário clicando em “Sim” na mensagem acima (será perguntado ao usuário se ele também
deseja cadastrar o fornecedor como transportadora, conforme imagem:

Clicando em “Sim” o fornecedor será incluído e vinculado ao cadastrado de transportadora.
Caso o usuário clique em “Não”, a importação irá prosseguir com a gravação do XML e o
fornecedor será incluso apenas no cadastro de fornecedores.

Nessa segunda etapa, o sistema realizará o cálculo de preço de custo do item que deve
considerar o valor de frete de conhecimento do CT-e.
Ao importar uma nota fiscal CT-e será verificado se no XML contém alguma chave de acesso
de NF-e, se a opção “Atualiza Preço de Custo ao Entrar Com NF” está marcada e se a
variável MF_FRETE_CTE está contida na fórmula de Preço de Custo. Estas condições sendo

verdadeiras, o sistema tentará localizar a nota fiscal NF-e para cada chave de acesso existente
na nota CT-e.
Encontrando as notas fiscais de cada chave de acesso vinculadas ao CT-e, o sistema irá ratear
o valor da nota CT-e entre todos os produtos de todas as notas fiscais NF-e e irá recalcular o
preço de custo destes produtos usando o valor do CT-e rateado.
Após a importação da nota CT-e, caso o valor da nota seja alterado, o sistema irá recalcular do
preço de custo dos produtos de notas as notas NF-e envolvidas.
Caso seja identificada mais de uma chave de acesso NF-e para a nota CT-e, o sistema só irá
ratear o valor total da nota CT-e se todas as notas NF-e vinculadas às chaves de acesso
estiverem lançadas na rotina de “Entrada de Produtos”. Se o usuário não tiver lançado
todas as notas fiscais NF-e, uma mensagem informativa será exibida, informando que o preço
de custo dos produtos envolvidos só serão recalculados depois de todas as notas NF-e
lançadas. Caso nenhuma nota fiscal NF-e tenha sido lançada então não será exibida a
mensagem para o usuário.

Caso seja excluída uma chave de acesso que tenha feito parte da composição do preço de
custo de uma NF-e, terá o mesmo efeito que excluir uma nota CT-e, ou seja, todos os
produtos das notas NF-e vinculadas ao CT-e terão seus preços de custos recalculados,
podendo ou não ter a incidência do valor da nota CT-e.
 Após confirmar a exclusão será emitida uma mensagem informando que o preço de
custo das notas NF-e será recalculado e será solicitada a confirmação ao usuário.

 O recalculo das notas NF-e só acontecerá quando o botão “OK” da rotina Entrada de
Notas Diversas for acionado.
Caso seja incluída uma chave de acesso, mas o valor da nota CT-e já tenha incidido no preço
de custo das notas NF-e vinculadas as chaves de acesso, o sistema irá recalcular o preço de
custo de todas as notas NF-e vinculadas à nota CT-e.
 Após clicar no botão “OK” será emitida uma mensagem informando que o preço de
custo das notas NF-e será recalculado e será solicitada uma confirmação para tal
procedimento.
 O recalculo das notas só acontecerá quando o botão “OK” da rotina Entrada de
Notas Diversas for acionado.
Se para todas as chaves de acesso informadas existir uma nota fiscal lançada na rotina de
Entrada de Produtos, inclusive para a chave de acesso recém incluída, o sistema irá recalcular
o preço de custo de todas as notas NF-e com a incidência do valor da nota CT-e. Caso
contrário o recalculo do preço de custo acontecerá sem a incidência do valor da nota CT-e.

Observação:
Apesar de não ser um procedimento comum, é possível o usuário lançar
duas notas CT-e que possua as mesmas chaves de acesso. Caso isto
aconteça, o sistema irá considerar apenas o valor de uma das notas CT-e
para incidência sobre o preço de custo.
Caso o usuário faça o lançamento das notas fiscais CT-e para depois lançar
as notas fiscais de produto NF-e, o sistema solicitará ao usuário qual nota
fiscal CT-e será usada para incidir no cálculo do preço de custo das notas
fiscais relacionadas às chaves de acesso.

Tomador de Serviço
Criado o campo “Tomador Serviço” para identificar o tomador do serviço (CIF/FOB) da
nota de conhecimento de transporte eletrônica (CT-e). Este campo terá as seguintes opções:
0 – Remetente / 1 – Expedidor / 2 – Recebedor /3 – Destinatário.
 As opções “0 – Remetente” e “1 – Expedidor” usa-se para identificar o tipo
CIF.

 As opções “2 – Recebedor” e “3 - Destinatário” usa-se para identificar o tipo
FOB.
O campo “Tomador Serviço” será habilitado apenas se o modelo da nota for igual a 57.
Diferente do modelo 57 o campo “Tomador Serviço” ficará desabilitado.
Ao alterar uma nota fiscal lançada em versões anteriores, em que o campo “Tomador
Serviço” não existia, o sistema irá preencher o campo “Tomador Serviço” com o valor “0 –
Remetente”. Mas o usuário poderá modificar.

Se na fórmula de preço de custo estiver presente a variável MF_CIFFOB_CTE, ela poderá ou
não incidir no valor da nota CT-e. Caso tenha, ao alterar o campo “Tomador Serviço”, o
sistema emitirá uma mensagem de aviso informando que a alteração afetará o cálculo do
preço de custo.

Chave NF-e
Foi adicionado o botão
para que o usuário possa visualizar as chaves de acesso NF-e
vinculadas a nota CT-e ou para o usuário incluir/excluir chaves de acesso, quando realizar o
lançamento manual de uma nota CT-e.
Este botão ficará habilitado sempre que o modelo da nota for igual a 57. Caso o modelo seja
diferente de 57, o botão ficará desabilitado. Acionando o botão “NF-e” será apresentada a
seguinte tela:

Para visualizar as chaves de acesso NF-e vinculadas, basta consultar a nota CT-e e
posteriormente clicar do botão “NF-e”. Neste caso o usuário poderá apenas consultar as
chaves de acesso, não podendo excluir ou incluir novas chaves.
Para incluir ou excluir uma chave de acesso, antes, o botão “Alteração” da rotina Entrada de
Notas Diversas deverá ser acionado.

Reprocessamento de Produto
Ao executar a rotina de “Reprocessamento de Produtos”, o sistema irá observar a
existência das variáveis de memória MF_FRETE_CTE e MF_CIFFOB_CTE ao recalcular o preço
de custo dos produtos e a opção “Atualiza Preço de Custo ao Entrar Com NF” deverá estar
marcada.
Observação
O valor de uma nota de CT-e só terá incidência no preço de custo, se todas
as notas NF-e vinculadas à nota de CT-e estiverem lançadas na rotina
Entrada de produtos. Caso contrário, o preço de custo será calculado sem a
incidência do valor da nota CT-e.

Sped
Com a criação do campo especifico para tratar o “Tomador de Serviço (CIF/ FOB)” para a
nota fiscal modelo 57 (CT-e). Ao gerar o registro D100 do Sped para as notas de modelo 57, o
sistema deverá converter o valor informado no campo “Tomador Serviço” da rotina Entrada
de Notas Diversas, conforme tabela abaixo:

Registro D100 do Sped:

Digitação / Emissão NF-e de Exportação (Chamado 27609)
Funcionalidade

Implementada na rotina as funcionalidades necessárias para emissão de Nota Fiscal de
Exportação.
Na guia “Embarque” foi incluído o campo “Local de Despacho”, o usuário deverá informar o
Recinto Alfandegado.

Na tela de faturamento, foi incluído o botão
aberta à seguinte tela:

que ao ser acionado, será

O botão ficará desabilitado por padrão, e será habilitado somente em caso de exportação, que
será validado pelos CFOP’s de exportação nos seguintes casos:
7.127 -> Exportação direta em regime de Drawback
3.211 -> Devolução de mercadoria que foi exportada em regime de Drawback
7.503 -> Exportação Indireta
3.503 –> Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico
de exportação.
Para os demais casos de exportação (CFOPs do grupo 7) não é necessário o preenchimento
dos dados desta tela.

Observação:
As colunas do “Grupo de Exportação Indireta” serão de preenchimento
obrigatório nas operações de exportação indireta - CFOPs 7.501 e 3.503.
A coluna “Drawback” será obrigatória nos CFOPs 7.127 e 3.211.
O cancelamento da NF-e de Exportação é idêntico ao processo de cancelamento da NF-e
convencional.
Já na devolução de uma nota fiscal de saída deverá ser utilizado um tipo de operação com
CFOP compatível e configurados os parâmetros: “A – Entrada via Documento Próprio” e
“Devolução de Vendas” marcados.
Além disso, deverão ser informados na tela “Dados de Exportação”, os campos: número do
RE, a quantidade sendo devolvida e a chave de acesso da nota fiscal eletrônica de origem.
Neste caso o sistema irá validar a operação de devolução de exportação e obrigar que o
usuário informe estes dados.

Base de cálculo do ICMS ST (Chamado 27256)
Funcionalidade

O cadastro de produtos foi alterado para que os campos % ICMS ST Calculado e % Base ST
Calculado sejam calculados automaticamente a partir do preenchimento dos dados da base
reduzida de ICMS ST, alíquota de ICMS ST de origem/destino e %MVA ST.

O usuário deverá preencher no Cadastro de Produtos os seguintes campos: Base ICMS, Alíq.
ICMS Origem, Alíq. ICMS Destino, %Base reduzida de ICMS ST e %MVA ST, clicar ENTER e
automaticamente serão calculados os campos: % Base ST Calculado e % ICMS ST Calculado.

(Cadastros > Produtos > Produtos > Aba Dados Tributários > Aba Substituição Tributária)

Observação:
Para que o usuário possa informar o %Base reduzida de ICMS ST e o %MVA ST, o
parâmetro “Permitir cadastro de MVA para cálculo da redução de base ST” deverá
estar marcado.

(Cadastros > Parâmetros > Locais > Aba Cad. Produtos)
Para clientes que possuem regime tributário Simples Nacional a busca da alíquota de ICMS a
ser utilizada nos cálculos do ICMS ST do cadastro de produtos será realizada da seguinte
forma:

 O sistema irá puxar o valor da Alíq. ICMS do Cadastro de Estados. Se o usuário
informar algo no cadastro de produto, essa informação será ignorada para o calculo:

(Cadastros > Cidades/Estados/CEP > Estados)

Os valores do ICMS ST e Base ST serão recalculados na rotina de cadastro de produtos.

 Para as regiões 01 e 02 prevalecem a alíquota do primeiro Estado cadastrado na aba
de ICMS Região.

(Cadastros > Parâmetros > Locais > Aba ICMS Região)
 Para as pessoas físicas dentro e fora do Estado, prevalece a alíquota do Estado da
Filial.

Observação:
O valor máximo de redução da base de cálculo é 100%, não será permitido valor maior
que 100 no campo '% base red. ST'.

Para redução de base de cálculo utiliza-se o CST finalizado com 70. Ao informar no
campo '% base red. ST', valor igual a zero, será exibida mensagem informando que o
CST é preferencialmente para ser utilizado com redução de base.
Não há redução de base de cálculo para os CST's finalizados com 10 e 30, com isso, o
campo % base red. ST ficará preenchido com zero e desabilitado.
Será permitido o valor zero para a ' % Base de ST Calculado' caso a redução da base
do ICMS ST seja 100% e somente para o CST finalizado com 70.

