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Changelog 

27/07/2018 

Versão 3.3 – build 2 

 

Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de 

acessar a interface web do sistema. 

 

• Executáveis do sistema operacional 
 Adicionado suporte à configuração de SSL para o PhoneBox (webserver). 
 Corrigido erro de execução da rotina de provisionamento automático. A 

mesma não estava executando os scripts na ordem correta 
(provisionamento). 

 Corrigido erro na geração do arquivo renew (rbclient). 
 

• Geral 
 Adicionado suporte ao envio das informações de volumes transportados nas 

NF-e. 
 Alterado campo onde é informado o nome do titular do cartão para não aceitar 

pontuação e acentuação no mesmo. 
 Corrigido erro ao salvar o log do processamento do arquivo de retorno para o 

banco 756-Sicoob, padrão CNAB 240, processados pela VAN bancária. 
 Corrigido erro na integração com o Gerencianet. 

 

• Atendimentos > Chat 
 Corrigido erro com conversas contendo quebras de linha. 

 

• Atendimentos > Execução 
 Corrigido erro no encerramento de atendimentos de retirada de 

equipamentos. Os produtos movimentados como Venda e depois cancelados 
não estavam sendo retornados para o estoque. 

 Corrigido erro na listagem da informação do preço de custo dos itens de 
faturamento dos produtos. 

 

• Atendimentos > Tópicos 
 Adicionado o código do tópico na listagem. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Equipamentos > Provisionamento 
 Alterada rotina para executar o provisionamento de forma instantânea quando 

o evento selecionado for (Disparado pelo Usuário). 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Posição Financeira > Alterar composição 
 Corrigido erro que não permitia a exclusão de lançamentos contábeis da conta 

[LOCAL_PAGTO]. 
 

• Empresa > Clientes > Pedidos 
 Corrigido erro que não mostrava corretamente o convênio bancário após 

selecionar o banco no bloco Adesão. 
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• Empresa > Clientes > Planos > Pacotes 
 Corrigido erro no valor dos pacotes. O desconto não estava sendo 

considerado. 
 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Geral 
 Corrigido erro ao se utilizar o campo Modalidade da aba Financeiro.  

 

• Empresa > Relatórios > Relatórios Personalizados 
 Corrigido erro na execução de queries com UNION. 

 

• Financeiro > Arquivos Cobrança > Remessa 
 Alterado nome do arquivo de remessa gerado para o banco 341-Itaú. 
 Corrigido erro no envio da informação do desconto pontualidade por valor, 

para remessas do banco 756-Sicoob, padrão CNAB 240. 
 

• Financeiro > Arquivos Cobrança > Retorno 
 Corrigido erro no lançamento dos documentos referentes às tarifas bancárias 

de alguns bancos. A data do lançamento estava ficando incorreta 
(00/00/0000). 

 Corrigido erro no cálculo dos valores indevidos. 
 

• Financeiro > Faturamento 
 Corrigido erro na geração de notas fiscais de adesão, no cálculo do imposto 

(ISS), quando ocorria alteração da natureza de operação previamente 
cadastrada no plano/pacote. 

 

• Financeiro > Movimento C/C > Alteração de dados contábeis 
 Corrigido erro na exibição de mensagens de alerta. 

 

• Financeiro > Movimento C/C > Conciliação Bancária 
 Corrigido erro na execução da conciliação bancária automática, quando o 

arquivo da conciliação continha apenas 1 documento. 
 Corrigido erro na execução da conciliação bancária para o banco 33-

Santander. A conta corrente não estava sendo reconhecida no sistema. 
 

• Financeiro > Recibos 
 Adicionado novo botão para consultar o log de impressão dos recibos. 

Atenção: o log passará a ser salvo apenas para os recibos impressos a partir 
desta versão. 

 

• Financeiro > Renegociação de Dívidas 
 Corrigido erro ao tentar visualizar os documentos em aberto dos 

clientes/fornecedores. 
 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 
 Adicionado ícone para consultar os volumes transportados de uma NF-e. 
 Corrigido erro na exibição do ícone que indica que a nota possui duplicatas 

estornadas. 
 Corrigido erro no envio de NFS-e para a cidade de Manaus/AM, quando se 

enviava mais de 50 notas de uma só vez. 
 Corrigido erro no envio do campo cEAN nas NF-e versão 4.0. 
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• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas > Edição 
 Adicionado o bloco Volumes Transportados na aba Frete para possibilitar o 

registro das informações de volumes transportados na NF-e. O bloco só será 
mostrado quando Modalidade do frete for diferente de Sem Ocorrência de 
Transporte. 

 

• Gateway > Redes > NAS 
 Adicionada validação para não permitir dois NAS cadastrados com o mesmo 

IP Externo. 
 

• Gateway > Redes > Topologia de Redes > Documentação de Rede 
 Corrigido erro após editar um equipamento e clicar no botão Sair. A tela ficava 

em branco. 
 

• Utilitários > Edição Expressa 
 Adicionado novo filtro na opção Clientes/Contratos: Grupo de SLA. 
 Adicionado novo filtro na opção Clientes/Cadastro: Tipo de conta. 
 Adicionada opção de alterar o Grupo de SLA dos contratos na opção 

Clientes/Contratos. 
 Adicionada opção de alterar o Tipo de Conta dos clientes na opção 

Clientes/Cadastro. 
 Adicionada opção de Limpar a Senha das Autenticações na opção 

Clientes/Autenticações. Atenção: não é possível limpar a senha das 
autenticações cadastradas no NAS Central do Assinante. 

 Alterada rotina para não permitir alteração de NAS quando o NAS filtrado for 
igual a Todos. 

 Corrigido erro na exibição dos valores do campo Alterar Perfil da Central do 
Assinante. 

 
 

Central do Assinante 
 

• Atendimentos > Chat 
 Corrigido erro ao acessar o chat. 

 

• Cadastro > Cartões de Crédito/Débito 
 Corrigido erro que não mostrava a mensagem quando ocorria algum erro no 

cadastro do cartão. 
 

• Finanças > Documentos em Aberto > Pagamento com cartão de crédito 
 Alterado campo onde é informado o nome do titular do cartão para não aceitar 

pontuação e acentuação no mesmo. 
 
 
 

WebServices 
 

• Cadastro de clientes 
 Corrigido erro no serviço ClienteCadastro, quando não era passado o banco 

do cliente/mercado. 
 


