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COMPRAS
Solicitação de Compras de Produtos (Chamado 28228)
Funcionalidade

Alterada a rotina de solicitação de ordem de compra e incluído novos campos para informação
do saldo existente quando da solicitação, a data prevista para a entrega e observações,
conforme mostrado na tela abaixo:

Na listagem da solicitação de ordem de compra os novos campos serão impressos conforme
modelo de relatório abaixo:

ERP FATURAMENTO
Máscara de Telefone (Chamado 28025)
Funcionalidade

A máscara do telefone no Resulth foi alterada para atender a regra ‘Nono dígito’ da Anatel. O
sistema a partir dessa versão irá controlar automaticamente o formato de máscara, conforme
a digitação do usuário. Os números que já estejam gravados no sistema não sofrerão
alterações.
Exemplos de números telefônicos suportados
3333-3333; 93333-3333; (31) 3333-3333; (31) 93333-3333; 31 (31) 3333-3333; 31
(31) 93333-3333; 0800-333-3333; 0700-333-3333; 0300-3333-3333; 4003-3333; 031
(31) 93333-3333.
Os números telefônicos do tipo ‘0800’ não sofrem a aplicação de máscara, pois seu formato é
livre e depende da operadora que o disponibiliza.
Foi removido do parâmetro ‘Cadastros > Parâmetros > Gerais’ o campo ‘Máscara Telefone’,
uma vez que seu uso não será mais necessário.

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

Foram alteradas algumas rotinas no sistema, necessárias para emissão de Nota Fiscal de
Exportação, sendo elas:

Tipo de Operação
Foi criado nos parâmetros na guia ‘NF-e’ da rotina ‘Cadastros > Tipos de Operação’, o
parâmetro ‘Nota de Exportação’, para que o usuário possa configurar o tipo de operação
referente a nota de exportação:

Atenção:
Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica para as operações de exportação, deverá
ser utilizado um tipo de operação que tenha o parâmetro marcado de acordo
com a operação que será realizada, ou seja, exportação direta, exportação
direta com Drawback ou Exportação Indireta.

O sistema permitirá que o usuário escolha somente os tipos de operação ‘Venda’ e ‘Revenda’,
caso o parâmetro de NF-e de exportação seja informado, diferente da opção ‘Não Utiliza’. E
exibirá a seguinte mensagem, ao acionamento do botão ‘Ok’ da tela de cadastro:

Emissão Nota Fiscal
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 tela abaixo:

que ao ser acionado, será

Lembrando que o botão estará desabilitado por padrão, e será habilitado somente em caso de
exportação.

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, no caso de devoluções decorrentes de exportação em regime de ‘Drawback’
deverá ser informado o número do ato concessório e nas operações de devolução de
exportação indireta deverá ser informado o 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.

Complemento de Exportação
Criado a rotina ‘Complemento de Exportação’ para que sejam informados os dados
complementares da exportação.
Esses dados serão necessários para a geração dos registros ‘1110 - Operações de
Exportação Indireta – Mercadoria de Terceiros’ e ‘1105 - Documentos Fiscais de
exportação’ do Sped Fiscal.
A tela estará disponível através do menu ‘NF-e > Exportação > Complemento de
Exportação’.

Ao acionar a rotina, será aberta a seguinte tela:

A rotina está dividida em ‘grupos de informação’. Cada grupo de informação corresponde a um
registro no SPED Fiscal. As informações referentes ao registro ‘1110 – Operações de
Exportação Indireta’ não serão exibidas na tela. Este registro será gerado através da
associação dos documentos fiscais informados no ‘Documentos Fiscais da Exportação’.

Cadastro de Usuários
Incluído a nova rotina ‘Complemento de Exportação’ no grid de permissões da rotina de
cadastro de usuários (menu ‘Cadastros > Usuários’).

Implementações futuras:
- Emissão da nota de devolução de exportação direta Drawback, utilizando o CFOP 3211.
- Tratamento na tela ‘Dados de Exportação’ para produtos com grade, lote e série.
- Implementação da nota de exportação de serviços.
- Escrituração dos registros 0111, 1100, 1102, 1500, 1502, M100, M105 e M500 no Sped
Contribuições.

