Informações sobre a versão 15.4 do Hipercusto

Entre algumas das novidades da versão 15.4 do Hipercusto estão1:
•

Novo modo de comissionamento dos vendedores.

•

Ajustes no módulo de consulta do preço de venda.

•

Simplificação do módulo de backup.

Antes de detalharmos estes novos recursos, vamos lembrar, mais uma vez, sobre a importância de manter cópias de segurança
(backup) do banco de dados do Hipercusto (e dos arquivos da sua rede).
Às vezes escutamos alguns usuários comentando que tiveram sua rede contaminada por algum vírus, que tiveram problemas
nos discos do servidor, que os equipamentos da empresa foram roubados ou que tiveram sua rede “sequestrada” por hackers,
que criptografaram os discos dos seus computadores, impedindo o acesso aos dados armazenados se não pagarem um “resgate”
em Bitcoins.
Por causa disso é muito importante que, diariamente, os arquivos do Hipercusto (e os demais arquivos da sua empresa) sejam
copiados para um dispositivo de backup ou para outro local e, assim, proteger a empresa contra esses problemas que podem,
inclusive, trazerem sérios prejuízos para a continuidade do negócio.
Se você perder o Hipercusto, a NatSam fornecerá gratuitamente uma nova licença do Hipercusto para sua empresa2, mas, se
você não possuir um backup dos dados cadastrados, será obrigado a redigitar e/ou reimplantar todo o sistema.
Abaixo estão algumas regras que devem ser seguidas para ter um backup consistente (e seguro):
•

O backup deve ser diário (recomenda-se que seja efetuado no período noturno).

•

A cópia de segurança não deve ser efetuada no mesmo disco do servidor onde estão os dados pois, se este disco
apresentar defeito, você perderá os dados e também perderá o backup.

•

Se o backup for efetuado em um dispositivo externo (exemplo: disco removível ou pendrive), esse dispositivo não deve
ficar sempre conectado ao servidor, isto é, ele precisa ser “conectado” ao servidor no início do backup e, quando esta
operação for concluída, deverá ser “desconectado” do servidor e armazenado em um local seguro. Se este dispositivo
ficar sempre conectado ao servidor e se ocorrer alguma descarga elétrica que danifique seu servidor, existem grandes
chances de o dispositivo de backup também ser danificado.

•

No caso de backup em HD externo (ou pendrive), você deverá possuir dois destes discos e alternar seu uso. Assim, se
ocorrer algum problema durante o processo de backup que danifique os discos do servidor e, consequentemente,
acabe danificando o dispositivo de backup, você ainda terá o backup do dia anterior.

•

Se fizer backup em Cloud Server (“nuvem”) certifique-se de manter várias cópias de segurança.

•

O backup deve ser verificado (testado) periodicamente para ter certeza que os arquivos estão sendo copiados
corretamente e que os novos arquivos e/ou bancos de dados criados também foram incluídos no processo de backup.

O Hipercusto possui um módulo que pode lhe auxiliar no processo de backup e se quiser confirmar que os dados do nosso
sistema estão sendo copiados corretamente, peça para o responsável pela sua área de T.I. (e pelo seu backup) entrar em contato
com nosso suporte técnico3.
Repetimos essa mesma “ladainha”
sempre que liberamos um novo release, porém, mesmo fazendo isso, ainda percebemos
que alguns usuários não dão a devida importância aos procedimentos de backup.

1

Você encontrará a relação com todas as modificações no manual eletrônico do sistema ou no endereço: www.historico.hipercusto.com.br.
O fornecimento de uma nova licença é gratuito apenas para os usuários com contrato ativo.
3 Oferta válida somente para usuários com contrato ativo.
2
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Descrição detalhada das principais modificações/novidades da versão 15.4
Novo modo de comissionamento dos vendedores:
A grande maioria das empresas comissiona os vendedores aplicando um percentual sobre o preço de venda praticado. Esse
modo de comissionamento nem sempre é justo com a empresa, já que que o vendedor sempre recebe comissão mesmo
quando a venda não oferece rentabilidade.
Esta nova versão do Hipercusto agora permite comissionar os vendedores de duas maneiras:
1.

Aplicando um percentual sobre o preço de venda: nesta opção você definirá um percentual fixo de comissão que
deve ser aplicado ao preço de venda do produto. Esse modo de comissionamento era a única opção disponível até a
versão 15.3 do Hipercusto.

2.

Aplicando um percentual sobre o resultado obtido na venda: nesta nova modalidade de comissionamento, o sistema
calculará o resultado obtido na venda do produto (lucro) e, sobre esse valor, aplicará o percentual de comissionamento
do vendedor. Essa opção fará com que seus vendedores procurem negociar preços favoráveis para a empresa, já que
para vendas deficitárias eles podem não receber comissão.

Convém ressaltar que, antes de adotar o novo modo de comissionamento dos seus vendedores, você deverá entrar em contato
com o R.H. de sua empresa e com sua área contábil/fiscal para verificar se a legislação na qual sua empresa está enquadrada
permite comissionar os vendedores sobre o resultado obtido. Se possuir representantes, consulte também sua área de
contratos para verificar se esse modo de comissionamento está de acordo com seus contratos de representação.
Neste novo modo de comissionamento você pode, além de definir o % de comissão que deve ser aplicado ao resultado obtido
pela venda, definir percentuais mínimos e máximos de comissionamento.
Para o modo de comissionamento sobre o preço de venda (opção 1 descrita cima), vamos supor que o preço de venda do
produto é R$ 120,00 e que o vendedor recebe 5% sobre o preço de venda praticado e que, nesse preço, a empresa terá um
resultado de 10%. Vamos supor também que, durante a negociação com o cliente, o vendedor reduziu o preço para R$ 90,00
para fechar a negociação, porém, vendendo a esse preço a empresa terá um resultado negativo de 0,5%, ou seja, terá um
prejuízo R$ 0,60 na venda. Nesse caso teremos:
Preço de venda

Comissionamento

Valor da comissão

Resultado (lucro)

Valor resultado

R$ 120,00

5% sobre o preço

R$ 6,00

10%

R$ 20,00

R$ 90,00

5% sobre o preço

R$ 4,50

-0,5%

-R$ 0,60

Como você pode ver, se o vendedor é comissionado sobre o preço praticado, mesmo quando a empresa tem prejuízo na venda,
ele recebe uma "boa" comissão sobre os produtos comercializados.
No novo modo de comissionamento sobre o resultado (opção 2 descrita anteriormente), vamos supor que o preço de venda
do produto é R$ 120,00 e que o vendedor recebe 10% sobre o resultado obtido e, para esse preço, a empresa terá um resultado
de 15%. Vamos supor também que, durante a negociação com o cliente, seu vendedor reduza o preço para R$ 90,00 para fechar
a venda, porém, vendendo a esse preço a empresa terá um resultado de 1% ou seja, lucrará apenas R$ 0,90 na venda.
Vamos supor ainda que, em uma nova negociação, o vendedor reduziu o preço para R$ 80,00 e isso trouxe um prejuízo de 0,5%
para a empresa, ou seja, a empresa "perdeu” R$ 0,40 nesta venda. Então teremos:
Preço de venda

Comissionamento

Resultado (lucro)

Valor resultado

Valor da comissão

R$ 120,00

10% sobre o resultado

15%

R$ 18,00

R$ 1,80

R$ 90,00

10% sobre o resultado

1%

R$ 0,90

R$ 0,09

R$ 80,00

10% sobre o resultado

-0,5%

-R$ 0,40

R$ 0,00 (não existe comissão negativa)

Nesse caso, como o vendedor é comissionado sobre o resultado obtido, ele se transforma em um "parceiro" da empresa e
procurará, sempre, praticar preços de venda que sejam rentáveis.
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Ainda na opção de comissão sobre o resultado obtido, você pode especificar limites mínimos e máximos que deverão ser pagos
ao vendedor (estes limites são aplicados sobre o preço de venda).
Por exemplo: Se a comissão do vendedor for 10% sobre o resultado e você definir 1% como comissionamento mínimo e 3%
como comissionamento máximo (ambos calculados sobre o preço de venda) teremos:
Preço de
venda

Resultado
obtido

Valor comissão
(10% sobre resultado)

R$ 120,00

R$ 18,00

R$ 1,80

R$ 90,00

R$ 0,90

R$ 80,00

% comissão sobre o
Está no limite
preço de venda ❶ (entre 1% e 3%)? ❷

Comissão que será
paga ao vendedor

1,5%

Sim

R$ 1,80
(10% sobre resultado)

R$ 0,09

0,1%

Não
(menor que 1%)

R$ 0,90
(1% sobre o preço)

-R$ 0,40

R$ 0,00
(não há comissão negativa)

0,0%

Não
(menor que 1%)

R$ 0,80
(1% sobre o preço)

R$ 240,00

R$ 52,00

R$ 5,20

2,2%

Sim

R$ 5,20
(10% sobre resultado)

R$ 520,00

R$ 140,00

R$ 14,00

2,7%

Sim

R$ 14,00
(10% sobre resultado)

R$ 610,00

R$ 240,00

R$ 24,00

3,9%

Não
(maior que 3%)

R$ 18,30
(3% sobre o preço)

❶ O valor desta coluna é calculado pela fórmula:
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐬𝐬ã𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨
× 𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐫𝐞ç𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚
O percentual obtido será utilizado apenas para
verificar se ele está entre o % mínimo e % máximo
definido (coluna "Está no limite?").

❷ Se o percentual sobre o preço o preço de venda
não estiver entre o intervalo definido, ele será
reajustado de modo que fique no limite especificado.
Repare que, enquanto o % inicial é aplicado sobre o
resultado obtido, a base para a verificação dos limites
é o % sobre o preço de venda praticado.

• Lembre-se que, quando a venda é negociada no Hipercusto, o vendedor será alertado sempre o preço de
venda não respeitar o "lucro" definido no mark-up ou, ainda, você pode configurar o sistema para não permitir vendas que tragam prejuízos para a empresa.
• Ao atualizar sua instalação do Hipercusto para a versão 15.4, todos os mark-ups cadastrados serão automaticamente configurados para a opção que calcula o comissionamento sobre o preço de venda (opção 1), pois
essa era o único modo de cálculo disponível. Se desejar adotar o novo modo de cálculo (opção 2), após
atualizar sua versão você deverá alterar os mark-ups (ou criar novos).
• Ao adotar a opção de cálculo da comissão sobre o resultado, é importante tomar cuidado quando informar
percentuais de comissionamento no cadastro de vendedores, pois o percentual informado no cadastro (se
houver) trabalhará em conjunto com o modo de cálculo da comissão, ou seja, se o mark-up estiver configurado para a opção 1 e você informou 5% de comissão no cadastro do vendedor, o Hipercusto considerará
que é 5% sobre o preço de venda e se, na venda, você selecionar um markup que utilize a opção 2, o Hipercusto considerará que é 5% sobre o resultado.
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No módulo de cadastramento das condições comerciais da empresa (mark-ups), criamos novos campos onde você deverá
informar o modo de cálculo do comissionamento desejado:

Aqui você define o modo de
cálculo da comissão.
Neste exemplo está definido que a
comissão deve ser calculada sobre
o preço de venda (opção 1).

Para o modo 1, o percentual de
comissão digitado nesse campo
será aplicado sobre preço de
venda praticado.
Neste outro exemplo está definido
que a comissão deve ser calculada
sobre o resultado obtido na venda
(opção 2)

Para o modo 2, o percentual de
comissão digitado nesse campo
será aplicado sobre o resultado
(“lucro”) obtido na venda.

Para o modo 2 temos dois campos adicionais para especificar o
percentual mínimo e máximo de comissionamento do vendedor (esses
percentuais serão aplicados sobre o preço de venda praticado).
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Ajustes no módulo de consulta do preço de venda:
Aumentamos as dimensões do módulo “Consulta do preço de venda” para, na aba “Taxas mark-up”, exibir a coluna de
observações sem que o usuário precise aumentar a tela ou “rolar” a tela horizontalmente (scroll). Também alteramos a
descrição da linha de comissionamento e assim indicar se ela foi calculada sobre o preço de venda ou sobre o resultado:

Aqui serão detalhadas a base de cálculo das
colunas de percentuais (da linha de comissão).
Quando a comissão for sobre o resultado,
também serão exibidos o % mínimo e o %
máximo de comissionamento.

O texto da linha de comissão mudará em
função do modo de comissionamento dos
vendedores.

Se a comissão for calculada sobre o preço de
venda, será exibido o seguinte texto:

Se a comissão for calculada sobre o resultado
obtido, será exibido um dos seguintes textos:

Indica que o limite de comissionamento sobre o resultado foi
respeitado. Por exemplo, se você definiu que o vendedor deverá
receber uma comissão de 5% sobre o resultado então ele recebeu
5% do resultado obtido na venda.

Indica que a comissão sobre o resultado ficou acima
do % máximo e, assim, o sistema ajustou a comissão
para o % máximo especificado. Por exemplo, se
você definiu que o vendedor deve receber 5% sobre
o resultado e que a comissão máxima é de 2% sobre
o preço de venda, isso significa que 5% de comissão
sobre o resultado é maior que 2% do preço de
venda e, assim, o sistema reduziu a comissão para
2% do preço de venda.

Indica que a comissão sobre o resultado ficou abaixo do %
mínimo e, assim, o sistema ajustou a comissão para o % mínimo
especificado. Por exemplo, se você definiu que o vendedor deve
receber 5% sobre o resultado e que a comissão mínima é de 1%
sobre o preço de venda, isso significa que 5% de comissão sobre
o resultado é menor que 1% do preço de venda e, assim, o
sistema aumentou a comissão para 1% do preço de venda.
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Simplificação do módulo de backup:
Para facilitar a operação de backup, dividimos a tela de configuração do backup em dois grupos: na primeira aba deixamos os
dados “obrigatórios”, isto é, que devem ser informados pelo usuário para que o backup seja efetuado, enquanto que na
segunda aba colocamos as configurações opcionais (e que raramente são alteradas).
Veja como era a tela do módulo de backup e como ficou na versão 15.4 do Hipercusto:

Agora você só precisa informar a pasta onde o arquivo de backup deve ser salvo, o nome do arquivo de backup que deverá ser
gerado, clicar no botão “Iniciar a cópia de segurança” e o Hipercusto efetuará um backup do banco de dados que você está
utilizando no momento.
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Se desejar copiar todos os bancos de dados (no caso da versão multiempresa do Hipercusto), basta selecionar a opção “Copiar
todos os bancos de dados armazenados no servidor” antes de clicar no botão “Iniciar a cópia de segurança”.
Se você for um daqueles usuários que gostam de selecionar as opções adicionais de configuração do backup como, por exemplo,
nível de compressão, senha de proteção do backup, etc., elas continuam disponíveis, apenas foram realocadas para a nova aba
“Configurações adicionais”:

Você não precisa se preocupar em alterar essas opções pois as mais comuns já estão “pré-selecionadas”. No máximo você
desejará ativar a opção que gera um arquivo de backup protegido com senha.
Lembre-se: quando usar a opção de proteção do backup com senha, anote a senha que foi digitada em local seguro
pois, se você a esquecer a senha digitada, não conseguirá restaurar as informações futuramente. Nem mesmo a
NatSam tem condições de descobrir a senha que foi utilizada na proteção do arquivo de backup.
Ainda no módulo de backup, eliminamos as seguintes opções/recursos:
• Envio do backup via FTP: Com a popularização dos serviços de armazenamento na “nuvem” (OneDrive, DropBox,
GDrive, iCloud, etc.), essa opção deixou de ser utilizada pelos usuários pois é muito mais fácil (e rápido) fazer a cópia
de segurança diretamente no volume virtual da sua pasta remota e deixar que o Windows se “preocupe” em enviar os
arquivos para a “nuvem”.
• Copiar arquivos: essa aba era utilizada para criar copias de pastas e/ou arquivos armazenados no seu computador em
um único arquivo “compactado” (padrão ZIP). Atualmente o Windows possui boas ferramentas para essa tarefa (pastas
compactadas). Além disso, vários usuários têm preferido utilizar utilitários como WinRar, WinZip, 7-Zip, etc. para essa
operação e, assim, esse módulo ficou “obsoleto”.
• Restaurar arquivos: esse módulo restaurava os arquivos copiados na opção “Copiar Arquivos” e também ficou
obsoleto.

Não confunda o módulo “Cópia do banco de dados (backup)” com o “Copiar arquivos”. O primeiro módulo continua disponível no Hipercusto e permite, inclusive, efetuar backup “à quente” do banco de dados (isto é, a cópia
de segurança poderá ser efetuada enquanto os demais usuários utilizam o sistema).
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Informações que você precisa saber antes de atualizar para a versão 15.4:
•

Se a sua empresa utiliza o modo “off-line”, TODOS OS USUÁRIOS precisam retornar para o modo “on-line” antes de atualizar
qualquer micro da sua rede para a versão 15.4. Apenas quando nenhum micro estiver no modo “off-line” é que você deverá
atualizar para essa nova versão.

•

A versão 15.4 utiliza o NexusDB versão 4.50.09 e, por isso, aconselhamos que após atualizar seus PCs, você entre em
contato com nosso suporte para que possamos atualizar o NexusDB do seu servidor.

Respostas para algumas perguntas que você pode estar fazendo:
A atualização para a versão 15.4 será automática?
Sim, será automática e gratuita para todos os usuários da versão 15 (que estejam com seu contrato ativo).

Ainda estou usando uma versão antiga e gostaria de migrar para a versão 15.4, como devo proceder?
Abaixo estão as possibilidades para atualizar sua versão:
•

Usuários de qualquer release da versão 15: se a sua licença estiver ativa, o Hipercusto será atualizado
automaticamente ou, se preferir, você poderá utilizar a opção de atualização manual do sistema.

•

Se você é usuário da versão 14 (qualquer release): se a sua licença estiver ativa, você precisará acessar nossa
página na internet (www.hipercusto.com.br), fazer o download da versão 15.4 e instalar a nova versão na mesma
pasta onde está instalada a versão 14.

•

Se você é usuário da versão 12.1: entre em contato com nosso departamento de suporte e solicite a migração
da sua licença para a versão 15. Depois, basta fazer o download da nova versão em nosso site e instalar na mesma
pasta onde está a versão 12.1.

•

Se você ainda utiliza a versão 12.0, 11, 10 ou 9: deve entrar em contato com nosso departamento de suporte e
verificar como proceder para receber a versão 15.4.

Estou com meu contrato inativo (ou com uma ou mais mensalidades atrasadas), como posso obter a versão 15.4?
Haverá a cobrança de uma taxa de reativação para que você possa atualizar para a versão 15.4. Entre em contato com
nosso departamento comercial para mais informações.

A atualização é mesmo sem nenhum custo para os usuários com contrato de locação?
Sim, se o seu contrato é na modalidade locação, está ativo e não possui nenhuma mensalidade em atraso, a atualização
não terá nenhum custo, por parte da NatSam, para a sua empresa. Essa é uma das grandes vantagens dos clientes que
optaram pela locação que, além do suporte permanente, recebem todas as novas versões gratuitamente.

Como posso ver qual versão do Hipercusto estou usando?
Carregue o Hipercusto e você encontrará o número da sua versão no topo do menu do sistema:
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Preciso tomar algum cuidado antes de instalar a versão 15.4?
Sugerimos que você faça uma cópia de segurança do banco de dados antes de atualizar sua versão e, assim, se proteger
de problemas que possam ocorrer durante a conversão dos seus arquivos como: queda de energia, defeitos em seu
servidor, falta de espaço, etc. Como as informações ficam armazenadas apenas na sua empresa, é muito importante fazer
um backup diário dos dados pois se o seu servidor apresentar problemas você poderá perder tudo o que foi cadastrado.

Os dados atuais da minha versão do Hipercusto serão aproveitados na versão 15.4?
A compatibilidade dos seus dados depende da versão que você utiliza atualmente:
•

Se você utiliza o Hipercusto 14, 15.0, 15.1, 15.2 ou 15.3: todos dados cadastrados serão aproveitados na versão
15.4. Nenhuma informação será perdida ou precisará ser recadastrada/verificada.

•

Se você utiliza o Hipercusto 12.1 ou 12.0: os dados serão inteiramente aproveitados. Nenhuma informação será
perdida ou deverá ser recadastrada, porém, você deverá rever as configurações da tabela NCM e dos seus markups uma vez que foram criadas novas opções que podem facilitar a composição do preço de venda.

•

Se você utiliza o Hipercusto 11: deverá rever as configurações dos impostos, recadastrar os mark-ups e alimentar
a tabela NCM antes de calcular os preços de venda. Também deverá converter todos os orçamentos pendentes
em “vendas” pois os orçamentos da versão 11 não são compatíveis com o padrão adotado a partir da versão 12.

•

Se você utiliza o Hipercusto 10: deverá rever os mark-ups, alimentar a tabela NCM, atualizar as configurações de
impostos e verificar as definições dos encargos sobre salários e taxas dos equipamentos. Deverá converter todos
os orçamentos pendentes em “vendas” pois os orçamentos da versão 11 não são compatíveis com o padrão
adotado a partir da versão 12.

•

Se você utiliza o Hipercusto 9 ou 8: deverá recadastrar todas as informações pois não é possível aproveitar
nenhum dos cadastros da versão 9 (ou da 8).

Tenho algumas dúvidas sobre a versão 15 ou sobre o processo de atualização, como esclarecê-las?
Entre em contato com o departamento de suporte ao usuário pelo telefone: (11) 3280-8860, Skype: Hipercusto ou pelo
e-mail: suporte@hipercusto.com.br

Considerações finais:
•

Você poderá obter maiores informações sobre o funcionamento destes novos módulos no manual do usuário (Help OnLine), basta pressionar a tecla F1 (ou visitar o endereço: www.manual.hipercusto.com.br ).

•

É muito importante que você sempre utilize a versão mais recente do Hipercusto.

Lembre-se, nosso suporte técnico está a sua disposição para esclarecimento de dúvidas e poderá ser acionado por:
•
•
•
•

Skype: Hipercusto
Telefone: (11) 3280-8860.
E-mail: suporte@hipercusto.com.br
Horário de atendimento: dias úteis (de 09h até 12h e de 14h até 17h).
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