Informações sobre a versão 16.0.1 do Hipercusto®
As principais novidades da versão 16.0.1 do Hipercusto® são:
•

Novos relatórios no menu “Gestão avançada”:
o Análise gerencial do produto: exibe, em uma única página, um “mapa” de um determinado produto ou serviço,
com as seguintes informações:
▪ Composição do custo.
▪ Itens de fórmula com maior impacto no custo.
▪ Histórico de custo.
▪ Total das vendas dos últimos 12 meses.
▪ Principais clientes que adquiriram o produto/serviço.
o Vendas, MC e custo por produto: que permite ter uma visão completa dos produtos comercializados no período
e verificar, por produto ou serviço, as seguintes informações:
▪ Total de unidades comercializadas.
▪ Custo total de fabricação.
▪ Custo médio de fabricação.
▪ Valor total das vendas.
▪ Preço médio de venda.
▪ Margem de contribuição total.
▪ Margem de contribuição média.
o Total de vendas por vendedor: que sintetiza as vendas efetuadas pelos seus vendedores e a margem obtida.
o Total de vendas por cliente: que sintetiza as vendas por cliente e a margem obtida no período.
o Comparativo MC Vendas x Despesas (diário): Totaliza, dia a dia, os seguintes dados:
▪ Valor total das vendas.
▪ Margem de contribuição obtida.
▪ Margem de contribuição acumulada.
▪ Valor estimado de vendas para atingir o PEP.
o Comparativo MC Vendas x Despesas (mensal): Totaliza, mês a mês, as seguintes informações:
▪ Valor total das vendas.
▪ Margem de contribuição obtida.
▪ Valor total as despesas.
▪ Resultado obtido.
o Análise dos preços praticados: totaliza, por produto ou serviço, as seguintes informações:
▪ Quantidade comercializada.
▪ Preços praticados.
▪ Preço médio de venda
▪ Menores/maiores preços praticados.

•

Estes novos relatórios foram criados utilizando o “Reports for Hipercusto & PowerVendas”, o que permitirá acessá-los
diretamente no Hipercusto® ou, então, em um iPad1, iPhone2 ou em computadores Apple3 através Reports Viewer 4.
Uma das vantagens desses novos relatórios é que eles podem ser exportados em PDF5 ou como planilha de cálculo
(Excel), mantendo sua formatação original.

•

Novo menu de ajuda e informações para acesso direto aos manuais do Hipercusto®.

•

No módulo de vendas, criamos uma opção para exportar a decomposição das taxas do mark-up em PDF ou em XLS.

Nas próximas páginas apresentamos os novos relatórios e detalharemos as simbologias/recursos visuais utilizados.

1
2
3
4

5

Para consultar os relatórios no iPad será necessário licenciar, separadamente, o Reports Viewer na App Store (loja de aplicativos Apple).
Para consultar os relatórios no iPhone será necessário licenciar, separadamente, o Reports Viewer na App Store (loja de aplicativos Apple).
Para consultar os relatórios em computadores da Apple (macOS) será necessário licenciar o Reports Viewer na Mac App Store (loja de aplicativos Apple).
O Reports Viewer é um software desenvolvido pela TR7 (www.tr7.com.br) com versões para os sistemas operacionais iOS, iPadOS, macOS e Windows.
Atualmente o valor desse software é de R$ 54,90 (taxa única). O Hipercusto® possui uma versão incorporada do Tools & Reports e, por isso, se o computador
tiver o Hipercusto® instalado, não será necessário licenciar o Reports Viewer para consultar esses novos relatórios.
PDF, abreviatura de Portable Document Format, é um formato de arquivo desenvolvido pela Adobe, para representar documentos de maneira independente
do aplicativo, do hardware e do sistema operacional usados para criá-los. O PDF é um padrão aberto, isto é, qualquer pessoa pode escrever aplicativos que
leiam ou escrevam neste padrão.
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O relatório “Análise gerencial do produto”:
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Nesse relatório você encontrará as seguintes informações:

Dados cadastrais do
produto ou serviço que
está sendo analisado

Composição
do custo

Itens de fórmula
com maior
impacto no custo

Alterações de
custos mais
recentes

Vendas do
produto nos
últimos 12 meses

Principais clientes do produto ou serviço.
Serão relacionados os 15 maiores clientes
em quantidade de compra (média dos
últimos seis meses)
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Repare que o relatório possui vários sinalizadores visuais:

❶
❷

❶Indicador de quadros: Indica o quando o valor representa sobre o total, através dos seguintes sindicadores:
O valor do item é inferior a 20% do total.
O valor está entre 20% e 40% do total.
O valor está entre 41% e 60% do total.
O valor está entre 61% e 80% do total.
O valor é igual ou superior a 81% do total.
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❷Indicador de tendência: analisa todos os valores da coluna com base no ∆ (Delta) que é a diferença entre o valor mínimo e
o valor máximo dos dados exibidos. Os sinalizadores utilizados são os seguintes:
O valor está entre o valor mínimo e 20% do ∆.
O valor está entre 20% e 40% do ∆.
O valor está entre 41% e 60% do ∆.
O valor está entre 61% e 80% do ∆.
O valor é igual ou superior a 81% do ∆.
Vamos exemplificar melhor como esses sinalizadores são exibidos. Suponha que o menor valor exibido é 10,00 e o maior valor
é 25,00, então, o ∆ é 15,00 (isto é, a diferença entre 25,00 e 10,00) que, dividido por 5 (o número de sinalizadores diferentes),
dará o resultado 3 (que chamaremos de “X”).
Com base nesses valores, teremos os seguintes intervalos e sinalizadores:
• Para os valores entre 10,00 (menor valor) e 13,00 (menor valor + X) será exibido o sinalizador
• Para os valores entre 13,01 (próximo valor após o limite anterior) e 16,00 (menor valor + 2X) será exibido o sinalizador
• Para os valores entre 16,01 (próximo valor após o limite anterior) e 19,00 (menor valor + 3X) será exibido o sinalizador
• Para os valores entre 19,01 (próximo valor após o limite anterior) e 22,00 (menor valor + 4X) será exibido o sinalizador
• Para os valores entre 20,01 (próximo valor após o limite anterior) e 25,00 (maior valor) será exibido o sinalizador
Lembre-se que os indicadores de tendência analisam todos os dados da coluna.
Vamos a mais um exemplo (no caso, vamos analisar a coluna “Valor total” do relatório exibido anteriormente):

Aqui, o menor valor é R$ 2.060,74 e o maior valor é R$ 6.080,06, o que nos dá um ∆ de R$ 4.019,32 que,
dividido por 5 sinalizadores diferentes, teremos R$ 803,86 (“X”) e, assim, teremos os seguintes intervalos:
• Valores entre R$ 2.060,74 (menor valor) e R$ 2.864,60 (menor valor + X) será exibido
• Valores entre R$ 2.864,61 e R$ 3.668,47 (menor valor + 2X) será exibido o sinalizador
• Valores entre R$ 3.668,48 e R$ 4.472,34 (menor valor + 3X) será exibido o sinalizador
• Valores entre R$ 4.472,35 e R$ 5.276,21 (menor valor + 4X) será exibido o sinalizador
• Valores entre R$ 5.276,22 e R$ 6.080,06 (valor máximo) será exibido o sinalizador

Você encontrará esse novo relatório no menu “Gestão avançada” (módulo: “Análise gerencial produto”).
Importante: Devido ao volume elevado de informações que precisam ser analisadas para a emissão deste relatório, seu
processamento poderá demorar vários segundos para ser concluído. Além disso, você deverá especificar qual
produto ou serviço que deve ser analisado (não é possível analisar todos os itens de uma só vez pois isso poderia
sobrecarregar o seu servidor).
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O relatório “Vendas, MC e custo produto”:

Este relatório analisa, por produto ou serviço, todas as vendas do período solicitado e contém as seguintes informações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código e descrição do produto (ou do serviço).
Quantidade de itens comercializados no período.
Custo total dos itens comercializados.
Custo médio dos itens comercializados.
Total de vendas do produto ou serviço.
Preço médio praticado.
Margem de contribuição total.
Margem de contribuição média (MC por unidade do produto/serviço).
Percentual da MC sobre o preço de venda.
Percentual da MC sobre o custo.

Esse relatório também utiliza os indicadores de tendência (já descritos no relatório anterior) e, em algumas colunas de valores,
serão exibidos indicadores do tipo “barra” que demonstram o valor do item em relação ao valor máximo. Veja um exemplo:

Na tela de emissão desse relatório, além de especificar o período desejado, você poderá indicar:
• Como os dados devem ser classificados:
o Classificar pelo código do produto/serviço.
o Classificar pela descrição do produto/serviço.
o Classificar pelo total das vendas (em ordem crescente ou decrescente).
o Classificar pelo total da margem de contribuição obtida (em ordem crescente ou decrescente).
o Classificar pelo percentual da margem de contribuição obtida (em ordem crescente ou decrescente).
• Quantidade de produtos/serviços que devem ser listados:
o Todos os produtos, onde todos os itens cadastrados no sistema serão listados.
o Primeiros 25 produtos da classificação, isto é, listará os 25 primeiros itens da classificação selecionada.
o Primeiros 50 produtos da classificação.
o Primeiros 100 produtos da classificação.
• Exibir o total dos demais produtos: essa é uma opção que, quando ativada, totalizará os valores dos demais itens que
não atenderem a seleção anterior em uma única linha. Por exemplo, se o seu cadastro possui 75 itens e você solicitou
que apenas os 50 primeiros itens fossem listados, os valores correspondentes aos 25 itens que não foram listados
serão totalizados em uma única linha no final do relatório.
Esse relatório está no menu “Gestão avançada” (módulo: “Vendas, MC e custo por produto”).
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O relatório “Vendas por cliente”:

Este relatório analisa as vendas para os clientes da empresa e contém as seguintes informações:
•
•
•
•

Código e nome do cliente.
Total de vendas para o cliente.
Margem de contribuição total obtida nas vendas para o cliente.
Percentual da margem de contribuição obtida nas vendas para o cliente.

Esse relatório também utiliza os indicadores de tendência e o indicador do tipo “barra” (já descritos anteriormente).
Na tela de emissão desse relatório, além de especificar o período desejado, você poderá indicar:
• Como os dados devem ser classificados:
o Classificar pelo código do cliente.
o Classificar pelo nome (razão social) do cliente.
o Classificar pelo total das vendas (em ordem crescente ou decrescente).
o Classificar pelo total da margem de contribuição obtida (em ordem crescente ou decrescente).
o Classificar pelo percentual da margem de contribuição obtida (em ordem crescente ou decrescente).
• Quantidade de clientes que devem ser listados:
o Todos os clientes.
o Primeiros 25 clientes da classificação, isto é, listará os 25 primeiros itens da classificação selecionada.
o Primeiros 50 clientes da classificação.
o Primeiros 100 clientes da classificação.
• Exibir o total dos demais clientes: essa é uma opção que, quando ativada, totalizará os valores dos demais clientes que
não atenderem a seleção anterior em uma única linha. Por exemplo, se o seu cadastro possui 100 clientes e você
solicitou que apenas os 25 primeiros fossem listados, os valores correspondentes aos 75 clientes que não foram
listados serão totalizados em uma única linha no final do relatório.
Esse relatório está no menu “Gestão avançada” (módulo: “Vendas por cliente”).
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O relatório “Vendas por vendedor”:

Este relatório analisa as vendas efetuadas pelos vendedores da empresa e contém as seguintes informações:
•
•
•
•

Código e nome do vendedor.
Total de vendas efetuadas pelo vendedor.
Margem de contribuição total obtida nas vendas do vendedor.
Percentual da margem de contribuição obtida nas vendas do vendedor.

Esse relatório também utiliza os indicadores de tendência e o indicador do tipo “barra” (já descritos anteriormente).
Na tela de emissão desse relatório, além de especificar o período desejado, você poderá indicar:
• Como os dados devem ser classificados:
o Classificar pelo código do vendedor.
o Classificar pelo nome (razão social) do vendedor.
o Classificar pelo total das vendas (em ordem crescente ou decrescente).
o Classificar pelo total da margem de contribuição obtida (em ordem crescente ou decrescente).
o Classificar pelo percentual da margem de contribuição obtida (em ordem crescente ou decrescente).
• Quantidade de clientes que devem ser listados:
o Todos os vendedores.
o Primeiros 25 vendedores da classificação, isto é, listará os 25 primeiros itens da classificação selecionada.
o Primeiros 50 vendedores da classificação.
o Primeiros 100 vendedores da classificação.
• Exibir o total dos demais vendedores: essa é uma opção que, se ativada, totalizará os valores dos demais vendedores
que não atenderem a seleção anterior em uma única linha. Por exemplo, se a empresa possui 50 vendedores e você
solicitou que apenas os 25 primeiros fossem listados, os valores correspondentes aos 25 vendedores que não foram
listados serão totalizados em uma única linha no final do relatório.
Esse relatório está no menu “Gestão avançada” (módulo: “Vendas por vendedor”).
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O relatório “MC Vendas x despesas (diário)”:

Este relatório analisa as vendas diárias do período solicitado e, inicialmente, apresenta as seguintes informações:
• Valor total das despesas da empresa.
• Estimativa de vendas para atingir o Ponto de Equilíbrio.
• Data (dia/mês/ano e dia da semana).
• Valor total das vendas do dia.
• Valor total da margem de contribuição obtida nas vendas do dia.
• Valor da margem e contribuição acumulada desde o primeiro dia do período.
• Percentual da margem de contribuição sobre o valor das vendas.
• Percentual da margem de contribuição sobre as despesas.

Esse relatório utiliza o indicador do tipo “barra” (já descrito anteriormente), isto é, cada valor terá, ao fundo, uma barra
indicando quanto o valor representa sobre o maior valor da coluna.
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Na segunda parte do relatório temos um gráfico com os dados apresentados:

Neste exemplo, a empresa atingiu o Ponto de Equilíbrio quando a linha verde passou a linha vermelha:

Ponto de
Equilíbrio

Este relatório fica no menu “Gestão avançada” (módulo: “MC Vendas x despesas (mensal)”).
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O relatório “Vendas, MC e despesas (mensal)”:

Este relatório analisa as vendas mensais da empresa e contém as seguintes informações:
• Período (mês e ano).
• Valor total das vendas do período.
• Valor total da margem de contribuição obtida no período.
• Valor total das despesas do período.
• Resultado obtido nas vendas.
• Percentual da margem de contribuição sobre o valor das vendas.
• Percentual da margem de contribuição sobre as despesas (percentuais acima de 100% indicam que as margens de
contribuição obtidas nas vendas do período foram suficientes para pagar as despesas da empresa).

Esse relatório utiliza os indicadores de tendência e o indicador do tipo “barra” (já descritos anteriormente) e ele está no menu
“Gestão avançada” (módulo: “Vendas, MC e despesas (mensal)”).
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O relatório “Análise dos preços praticados”:

Este relatório analisa as os preços praticados no período, para cada produto ou serviço, e contém as seguintes informações:
• Código e descrição do produto ou serviço.
• Quantidade total comercializada no período.
• Valor total das vendas no período.
• Menor preço de venda praticado no período.
• Segundo menor preço de venda praticado no período.
• Preço médio de venda no período.
• Maior preço de venda praticado no período.
• Segundo maior preço de venda praticado no período.
• O percentual da margem de contribuição para cada um dos cinco preços informados (menor preço, segundo menor,
médio, maior e segundo maior preço).
• Quantidade que foi comercializada no menor preço, no segundo menor preço, no maior preço e no segundo maior
preço praticado (a quantidade comercializada no preço médio é a primeira quantidade apresentada no relatório e,
assim, não foi necessário colocá-la novamente no relatório).
Esse relatório encontra-se no menu “Gestão avançada” (módulo: “Análise dos preços praticados”).

Importante: Se sua empresa trabalha com tabela de preços ou se você analisar um período pequeno, poderá ocorrer dos
valores das cinco colunas de preços serem iguais ou ocorrerem repetição de valores, visto que poucos preços
diferentes foram localizados em todo o período.
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O “Reports for Hipercusto & PowerVendas”:
O Reports for Hipercusto & PowerVendas é uma versão customizada do Tools & Reports, avançado gerador de relatórios
baseados em modelos, desenvolvido pela TR7, e que está incorporado no Hipercusto®.
Os relatórios criados nesse módulo poderão ser acessados diretamente no Hipercusto®, em dispositivos móveis (iPad ou iPhone)
e em computadores macOS (Apple), permitido que o gestor acesse as informações necessárias para administrar sua empresa
de qualquer local6.

Essa mesma flexibilidade oferecida pelo Hipercusto® poderá ser estendida ao seu ERP 7 (ou para outros sistemas) se sua
empresa licenciar o Tools & Reports8 da TR79.

6

7
8
9

Para consultar os relatórios em computadores da Apple (macOS), no iPhone (iOS) ou no iPad (iPadOS) será necessário licenciar o Reports Viewer na Mac App
Store (loja de aplicativos Apple). Para acesso externo (de fora da empresa) será necessário dispor de uma VPN (que deverá ser configurada pela área de T.I.
da sua empresa).
Ficará a critério da área de T.I. da sua empresa criar e configurar os relatórios de acordo com as necessidades da sua empresa. A NatSam não tem qualquer
participação e/ou responsabilidade na criação desses relatórios, porém, poderá prestar consultoria adicional para assessoria no desenvolvimento.
O licenciamento do Tools & Reports deverá ser efetuado separadamente (entre em contato se tiver interesse nesse aplicativo).
Visite o endereço www.tr7.com.br para maiores informações sobre o Reports Viewer e/ou sobre o Tools & Reports.
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O novo menu “Ajuda e Informações”
A partir desta versão toda a documentação, material de apoio do Hipercusto® e acesso ao utilitário de suporte remoto são
exibidos em um novo menu chamado “Ajuda e Informações”:

Neste novo menu estão os botões de acesso aos documentos do Hipercusto® e qualquer outro arquivo no formato PDF10 que
esteja gravado na pasta “Manuais” que está na pasta de instalação do Hipercusto® (exemplo: C:\Hipercusto\Manuais), ou
seja, se houver documentos no formado PDF que precisam ser acessados pelos seus usuários, você poderá gravá-los na pasta
C:\Hipercusto\Manuais e serão exibidos botões de acesso direto para acesso a cada um desses documentos11.

10

11

PDF, abreviatura de Portable Document Format, é um formato de arquivo desenvolvido pela Adobe, para representar documentos de maneira
independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional usados para criá-los. O PDF é um padrão aberto, isto é, qualquer pessoa pode escrever
aplicativos que leiam ou escrevam neste padrão.
Para exibição dos arquivos PDF o computador do usuário deverá dispor de um programa de exibição para esse tipo de documento (exemplo: Acrob at
Reader) e as políticas de segurança do Windows devem permitir que o Hipercusto® acione o visualizador sempre que necessário.
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Exportando as taxas do mark-up em XLSx ou PDF (módulo de vendas)
Alguns dos nossos usuários têm necessitado exportar a decomposição das taxas praticadas em seus preços para seus clientes
e, para facilitar essa operação, no módulo de vendas criamos uma opção para facilitar essa exportação.
Importante: Ao exportar a decomposição do preço de venda para seu cliente, este passará a conhecer seu custo de fabricação,
as taxas que integram a formação do preço de venda e o lucro. Assim, você só deve divulgar essas informações
para terceiros quando isso for imprescindível para fechamento da negociação.
Para acionar a opção de exportação, você deverá acessar a tela de decomposição de um item do pedido ou de todo o pedido e
clicar com o botão direito do mouse em cima da área com as taxas do mark-up:
•

Para exportar apenas a decomposição de um item, clique no botão em formato de “pizza” que está na linha do item
desejado ❶ e, em seguida, clique com o botão direito do mouse em cima da decomposição do preço ❷:
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•

Para exportar a decomposição total do pedido, clique na aba “Análise da venda / orçamento” ❶ e, em seguida, clique
com o botão direito do mouse em cima da decomposição do pedido ❷:

Tanto na exportação da decomposição de um único item quanto de todo o pedido, após selecionar o formato desejado (XLSx
ou PDF), você deverá informar o local e o nome do arquivo que deverá ser criado.
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Informações que você precisa saber antes de atualizar para a versão 16.0.1:
•

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 16.0.1. Apenas quando nenhum micro estiver no modo “off-line”
é que você deverá atualizar para essa nova versão.

•

A versão 16.0.1 está otimizada para o NexusDB versão 4.50.16 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 16.0.1 será automática?
Sim, a atualização para a versão 16.0.1 será automática para todos os usuários da versão 15 ou versão 16 e que estejam
com seu contrato ativo. Se preferir, você também pode fazer o download do instalador na área de downloads do site da
NatSam® para atualizar os computadores da sua rede.
Como devo proceder para atualizar para a versão 16.0.1?
Depende da versão do Hipercusto® que você usa atualmente:
•

Usuários de qualquer release da versão 15 ou 16: a atualização será efetuada automaticamente. Se você utiliza
a versão multiusuário, após a atualização contate o suporte da NatSam® para atualizar o NexusDB do servidor.

•

Usuários de qualquer release da versão 14: se a sua licença estiver ativa, você precisará acessar nossa página na
internet (www.hipercusto.com.br), fazer o download da versão 16 e instalar a nova versão na mesma pasta onde
está instalada a versão anterior. Se você utiliza a versão multiusuário, após a atualização entre em contato com o
suporte da NatSam® para atualizar o NexusDB do servidor.

•

Se você é usuário da versão 12: entre em contato com nosso departamento de suporte e solicite a migração da
sua licença para a versão 16. Depois, basta fazer o download da nova versão em nosso site e instalar na mesma
pasta onde está a versão 12. Também será necessário atualizar o NexusDB do servidor para a versão 4.50.16.

•

Se você ainda utiliza a versão 11, 10 ou 9: deve entrar em contato com nosso departamento de suporte e verificar
como proceder para receber a versão 16.

Estou com meu contrato inativo (ou com uma ou mais mensalidades atrasadas), como posso obter a versão 16.0.1?
Haverá a cobrança de uma taxa de reativação para que você possa voltar a utilizar o Hipercusto® e, assim, poder atualizar
para a versão 16. 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 para a sua empresa (por parte da NatSam®). 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 descobrir 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 16.0.1?
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
computador, falta de espaço, etc. Como as informações ficam armazenadas apenas na sua empresa, é muito importante
fazer backups diários 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 16.0.1?
A compatibilidade dos seus dados depende da versão que você utiliza atualmente:
•

Se você utiliza o Hipercusto® 14, 15 ou 16: todos os dados cadastrados serão aproveitados na versão 16.0.1.
Nenhuma informação será perdida ou precisará ser recadastrada/verificada.

•

Se você utiliza o Hipercusto® 12: 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 mark-ups uma
vez que foram criadas 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 10 não são compatíveis com o padrão
adotado a partir da versão 12.

Tenho algumas dúvidas sobre a versão 16 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®.

•

Faça backups diários (cópia de segurança) dos dados do Hipercusto®, pois assim você poderá recuperá-los se ocorrer algum
problema no seu equipamento e/ou no seu servidor.

•

Também é importante fazer backups de todos os seus arquivos e/ou documentos, pois o custo para recuperá-los é muito
elevado caso você os perca em decorrência de defeitos nos equipamentos, contaminação por vírus, hackers ou qualquer
outro problema.

•

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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