
A Trier se preparou com antecedência para a entrada do Bloco X nas Farmácias em 
SC. Porém as Farmácias também precisam fazer a sua parte. Não deixe para a última 
hora.

BLOCO X

O QUE VOCÊ PRECISA FAZER?

• Estar com a versão do sistema atualizada para o Bloco X

• Ter um certificado A1

• Preencher corretamente as informações fiscais do cadastro de produtos

• Fazer o balanço de estoque antes da vigência do Bloco X em SC

O QUE A TRIER PREPAROU PARA 
AJUDAR A SUA FARMÁCIA?

• A Trier montou uma equipe de atendimento exclusivo sobre o Bloco X, e criamos um cronograma para ajudar as Farmácias 
que solicitarem ajuda com antecedência. Quem deixar para a última hora terá que aguardar numa fila. Ligue para a Trier o 
quanto antes. A partir de 01/08/2019 já estaremos disponíveis.

• A versão do sistema da Trier já está compatível com as exigências do Bloco X em SC. Se você não sabe se possui a versão 
correta, entre em contato com a Trier para podermos auxiliar você a verificar ou a atualizar o seu sistema.

• Para adquirir um certificado A1 você poderá entrar em contato com o seu contador ou clicar no link abaixo para comprar 
diretamente do site do fornecedor (https://www.certisign.com.br/?cod_rev=79539). Após receber o certificado não esqueça de 
ligar para a Trier para que possamos configurar o mesmo no sistema.

• Se você não tem conhecimento para preencher corretamente as informações fiscais do seu cadastro de produtos, você 
poderá acionar o seu contador ou contratar o Cadastro Inteligente da Trier (https://www.triersistemas.com.br/cadastro-inteligen-
te/), que é uma ferramenta que configura automaticamente o seu cadastro de produtos.

 

• A equipe de atendimento do Bloco X da Trier poderá informar você sobre o estoque. Caso seja necessário uma orientação 
presencial sobre o assunto, possuímos uma equipe de Agentes Terceirizados capacitados sobre o Bloco X. Caso tenha 
interesse em contratar os serviços de um Agente Trier, entre em contato conosco.
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O QUE A TRIER SISTEMAS 
ESTÁ FAZENDO CARTILHA RESUMIDA

PERGUNTAS 
FREQUENTES

WEBINAR SOBRE O BLOCO XINÍCIO

http://blocox.triersistemas.com.br/Bloco_Home.pdf
http://blocox.triersistemas.com.br/Na_Trier.pdf
http://blocox.triersistemas.com.br/Bloco_X.pdf
http://blocox.triersistemas.com.br/Perguntas_Frequentes.pdf
https://youtu.be/tspXXadvlQw

