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A Imediata está disponibilizando a nova versão 03.63 do sistema de Automação
Comercial, com várias alterações que irão atender principalmente a emissão de documentos
Fiscais, dando suporte as últimas Normativas Fiscais, que exigem um cadastro padronizado
de estados, territórios e municípios, contendo o Código do Município, segundo a Tabela
Específica de Codificação de Municípios do IBGE, determinada pelo último senso.

Esta nova estrutura do sistema será necessária devido a muitas empresas já
aderirem ao Convênio sobre o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômicofiscais e necessitam que seus parceiros (fornecedores ou clientes), já estejam
atendendo as normas gerais estabelecidas do procedimento de emissão e escrituração
de documentos fiscais, considerando-se ainda que em breve sua empresa poderá ser
mais uma notificada a trabalhar com emissão de Nota Fiscal Eletrônica e SPED.
Assim, a IMEDIATA parte agora nesta corrida para padronizar todos os dados
fiscais gerados na sua empresa, mesmo que atualmente ela não seja obrigada a gerar
informações magnéticas. Porém, em breve isso irá facilitar sua adequação, mesmo no
caso de exigência de informações retroativas por parte dos Orgãos de Fiscalização, pois
a informação armazenada em seu Banco de Dados já estará racionalizada padronizada
para alimentar o EFD(Escrituração Fiscal Digital), evitando-se por exemplo um erro
bastante comum que é cada operador abreviar de uma maneira diferente um estado
("São Paulo": SP, S. P., S. Paulo, S-P, S.P., Sp. Etc.), o que impediria o sistema do
governo de reconhecê-lo como tal.

Novo Modelo de Impressora Fiscal Homologada pela Imediata
Nos próximos dias a Imediata estará disponibilizando o novo modelo
de Impressora Fiscal Térmica, a Epson TM-T81FB II, homologada
para trabalhar no seu sistema de Automação Comercial, a partir da
versão 03.63. Este modelo foi desenvolvido pela Imediata para
atender as necessidades de seus clientes de um hardware de alta
confiabilidade, baixo custo e com a qualidade Epson,
proporcionando alta velocidade, com ótima relação de custo x
benefício.
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