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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Implementações
ESTOQUE

ESTOQUE
Demanda Corretiva: 85196
Ação: Adicionado coluna de FCP ST no relatório de Nota Fiscal de Entrada.
Benefício: Essa implementação mostra no relatório o FCP ST que foi incluído na nota de entrada.
Caminho: Estoque > Rel. Nota Fiscal de Entrada.
PDV

PDV
Demanda Evolutiva: 84325
Ação: Implementado aba nas Duplicatas à Receber de Cartão de Crédito, onde é informado a somatória por descrição de Forma de Pagamento.
Benefício: Usuário poderá verificar a somatório de vendas por Forma de Pagamento e por Administradora.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixas.

Demanda Corretiva: 89237
Ação: Implementado alerta ao confirmar a conferência quando possuir abastecimentos com -50 ou +50 litros de diferença, o sistema vai gravar log do usuário que confirmar a conferência de
encerrante com diferenças.
Benefício: Terá no log o histórico e o usuário que confirmou a conferência de encerrante com diferenças maiores e/ou menores que 50 litros.
Caminho: PDV > Conferência de Encerrante

VENDAS

VENDAS
Demanda Corretiva: 80621
Ação: Criado parâmetro (Parâmetros Empresa > Pré-Venda > Exibir Estoque Consolidado Entre Empresas) para definir como será exibido o estoque na inclusão de item na Pré-Venda Rápida
Benefício: O usuário poderá verificar o estoque do item em todas as empresas na inclusão de itens na Pré Venda Rápida.
Caminho: Vendas > Pré Venda > Pré Venda Rápida.

Rotinas Otimizadas
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
Demanda Corretiva: 76905
Ação: Ajustado no contrato de aluguel para ser apresentado na empresa onde foi realizado o cadastro.
Benefício: Os contratos de aluguel onde havia renovação de contrato, o sistema apresentava o contrato em todas as empresas, agora será apresentado somente na empresa origem.
Caminho: Administrativo > Aluguel > Renovação de Contrato.

ESTOQUE

ESTOQUE
Demanda Corretiva: 80178
Ação: Realizado ajuste na apresentação de itens na tela do Otimizador de Desativação de Item.
Benefício: O sistema não apresentava todos os itens de um determinada sub-categoria selecionado pelo usuário, foi ajustado.
Caminho: Itens > Otimizador de Desativação de Item.

Demanda Corretiva: 87657
Ação: Realizado ajuste na importação de XML, para calcular o COFINS à Recuperar automaticamente.
Benefício: Existia uma regra que não calculava o COFINS à Recuperar, era necessário alterar item por item inserido na nota.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada.

GERENCIAL

GERENCIAL
Demanda Corretiva: 81574
Ação: Realizado ajuste na geração do relatório de DRE, onde o sistema acumulava valores na memória ao gerar o relatório sem fechar a tela.
Benefício: Com esse ajuste é possível gerar o relatório com valores corretos sem a necessidade de fechar a tela.
Caminho: Gerencial > Demonstrativo Resultado.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Demanda Corretiva: 88731
Ação: Realizado tratamento para não permitir cancelar nota fiscal, selecionando várias notas de uma vez.
Benefício: Com esse ajuste é possível gerar o relatório com valores corretos sem a necessidade de fechar a tela.
Caminho: Nota Fiscal Eletronica > Gerenciador de Nota Fiscal.
PDV

PDV
Demanda Corretiva: 87233
Ação: Realizado ajuste na exportação de itens substituindo dados, para bancos de dados com mais de 1500 itens.
Benefício: Usuário que possui uma quantidade grande de itens, não era possível exportar itens substituindo dados.
Caminho: PDV > Exportação de Dados.
PESSOAS

PESSOAS
Demanda Corretiva: 78873
Ação: Corrigido erro apresentado na tela ao replicar cadastro do cliente para outras empresas.
Benefício: O erro apresentado não permitia que a replicação fosse realizada.
Caminho: Pessoas > Pessoa > Pessoas.

