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Nesta edição:

Buslog
case de sucesso
Assista ao nosso

Leia mais!

Clientes Luna não precisam se 
preocupar com o BP-e.

Leia mais!

Portal do Cliente já está disponível 
para os clientes Avacon e Siga!

Leia mais!

Nova atualização do ERP da Praxio 
impede que o colaborador desvie a 
verba de despesa. 

Leia mais!

ERP da Praxio avisa quando o 
colaborador precisa realizar 
treinamentos e reciclagem de 
cursos. 

Leia mais!

Agora é praticável a edição dos 
borderôs, logo, é possível anular um 
documento sem cancelar todo o 
arquivo. 

Confira os novos recursos 
disponíveis para você1

Leia mais!

Você sabia que não será mais 
possível consultar o arquivo XML das 
NF-e e CT-e sem certificado digital? 

Leia mais!

Você sabia que em casos de 
dissídios, um novo documento 
deverá ser gerado? 

Leia mais!

Você sabia que o ERP da Praxio 
controla o prazo de garantia dos 
produtos? 

Dúvidas 
mais frequentes2

Ao final do webinar o participante será 
capaz de realizar atualização de tarifas 
utilizando tabelas baseadas em valor, 
percentual e coeficientes de pisos. 
Clique no vídeo e assista!

Objetivo:
Parametrizar o sistema para que o 
usuário faça o reajuste de tarifa das 
linhas rodoviárias de acordo com as 
regras fornecidas pelo órgão gestor.

Público-alvo:
Usuários responsáveis pelo cadastro 
e manutenção de tarifas.

Tema:
Reajuste de tarifas para linhas 
rodoviárias.

No último vídeo, o tema abordado 
foi: “Reajuste de tarifas para 
linhas rodoviárias” e esse 
material continua disponível para 
você assistir quando e onde quiser!

Você sabia que nós temos 
webinars sobre as dúvidas 
mais frequentes?

Webinar 
do mês 3

Leia mais!

O Globus já envia automaticamente 
as tabelas obrigatórias da área 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho. Você ainda terceiriza 
essa obrigação? 

Leia mais!

Suspensões devem ser registradas 
prontamente no eSocial. 

Leia mais!

O eSocial foi prorrogado! 
Confira o novo calendário de 
implantação dessa obrigação.

eSocial 
urgente!4

Leia mais!

Retaguarda:
O Módulo Retaguarda controla O Módulo Retaguarda controla 
diversas funções da Arrecadação, 
parametrização e estatista das 
vendas de bilhetes rodoviários. 
Permite controlar os documentos 
de origem/destino, controlar a 
numeração dos bilhetes, além de 
calcular a comissão das agências. calcular a comissão das agências. 
Tudo integrado à Escrituração 
Fiscal, Contabilidade e Contas a 
Receber. 

Leia mais!

Escala:
O Módulo Escala tem como objetivo O Módulo Escala tem como objetivo 
auxiliar as empresas de transporte 
urbano de passageiros nas escalas de 
operações. Permite realizar o registro 
dos serviços, que serão executados 
pela tripulação, além do planejamento 
do trabalho diário, semanal e mensal 
de motoristas, cobradores, folguistas, de motoristas, cobradores, folguistas, 
reservas e fiscais. É possível emitir 
relatórios de bordo, controlar a 
vigência das escalas de serviços e 
acompanhar as trocas de folgas. 

Confira um breve resumo dos 
módulos.

Em junho, disponibilizaremos o EAD 
dos Módulos Escala e Retaguarda.

Treinamentos5

Leia mais!

Encomendas Balcão já está em fase 
de testes! A nova versão diminuirá as 
filas nos guichês de despacho de 
mercadoria, pois o módulo realizará 
os cálculos de fretes, impostos e 
prazos de entrega de forma 
automática, em uma tela mais 
simples e intuitiva. simples e intuitiva. 

Vem aí!6

Leia mais!

Qual é o momento certo 
para expandir? Clique e leia o 
texto na íntegra.
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