Prezado parceiro, em conformidade com nosso compromisso com a melhoria continua,
informamos algumas modificações no Portal do Fiscal Cloud.
O Dashboard Inicial ganhou vida:
Substituímos o gráfico
de Status de PDV por
um
gráfico
que
mostra o percentual
de cada tipo de
documento emitido
por
seus
estabelecimentos.
Incluímos um gráfico
que
mostra
os
principais segmentos
registrados na SEFAZ
dos
os
estabelecimentos que
você gerencia.
Incluímos três novos cards para acompanhamento da emissão de documentos, eles mostram,
a contagem de documentos enviados, cancelados e inutilizados no dia.
O Monitoramento de certificados ganhou movimento, e agora aqueles certificados mais
próximos de expirar são exibidos de forma rotativa já na tela inicial.
Os Cards de PDV, passam a mostrar a quantidade em cada status já na tela inicial, sendo
possível visualizar os detalhes clicando no card com a cor desejada.
Os relatórios ganharam nomes mais adequados.
NOME ANTIGO
Prazo de licença
Volume de transação por período
Consolidado por tipo de nota
Faturamento mensal
Consolidado de vendas
Contabilidade

NOVO NOME
Estabelecimentos
Documentos emitidos
Documentos emitidos por situação
Faturamento
Consolidado de vendas
Contabilidade

Uma nova funcionalidade foi disponibilizada para os Administradores de Grupos

Agora você pode requisitar acesso a um ou mais estabelecimento diretamente pelo Fiscal
Cloud. Basta acessar o link, Cadastro / Solicitações e apenas informar o CNPJ deseja ter acesso.
A Autorização do acesso e feita pelo administrador do estabelecimento, ou na ausência deste
pelo time do Fiscal Cloud em até 24h úteis.
Observação importante: Só é possível aprovar acessos de estabelecimentos que já estejam
enviando notas para o Fiscal Cloud.
O Administrador do estabelecimento poderá aprovar as solicitações através do Menu Cadastro
/ Aprovações. Mas atenção, este Menu está disponível apenas para Administradores de
Estabelecimento.
Além dos destaques apresentados acima, fizemos várias melhorias que permitiram o portal
rodar de maneira muito mais fluída em seu dispositivo Móvel!

