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Changelog 

02/05/2019 

Versão 3.4.011 

RESUMO 
➢ Criado cadastro de convênios bancários para a Argentina 
➢ Adicionada suporte a novos retornos bancários 
➢ Adicionado suporte a novas remessas bancárias 
➢ Criadas novas palavras mágicas 
➢ Criados novos ws 

 18 implementações em aplicações 

 5 alterações em aplicações 

 19 correções de erros em aplicações 

 

Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de 
acessar a interface web do sistema. 

 
Informamos que a partir de 01/04/2020 não daremos mais suporte aos nossos 

aplicativos que estejam instalados em versões do Android inferiores à versão 6. 
Isso se faz necessário para garantir que todos os nossos clientes tenham a melhor 

experiência possível com nossos produtos e não encontrem problemas de 
compatibilidade devido ao uso de velhas e novas tecnologias funcionando 

simultaneamente. Lembramos que o Android já está na sua versão 10. 
 
 

• Geral 

 Adicionado suporte a novas palavras mágicas na impressão de contratos e 
avisos em geral: 

▪ |PROXIMOS_DOCUMENTOS_A_VENCER| - Lista documento, valor, 
data de vencimento e referência dos próximos documentos a vencer 
de determinado cliente. 

 Atualizado manual do usuário com novos web services. 

 Corrigido erro na substituição da palavra mágica referente à ONU ID na 
execução de scripts de provisionamento. 

 Corrigido erro na exibição dos elementos de rede disponíveis através da tela 
de viabilidade eletrônica no mapa. 

 Corrigido erro de arredondamento de centavos nas rotinas de faturamento. 

 Corrigido erro na validação de Inscrição Estadual de pessoas físicas para a 
UF da Bahia. 

 

• Atendimentos > Execução > Filtro 

 Adicionado novo campo no filtro: Usuário Atual. 

 Corrigido erro no recurso de “salvar filtro”. 
 

• Atendimentos > Execução > Impressão de OS customizada 

 Corrigido erro na substituição da palavra mágica |RG_IE|. 
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• Atendimentos > Execução > Itens p/ Faturamento > Novo 

 Adicionado suporte a busca dentro do campo para os campos abaixo: 
▪ Contrato; 
▪ Item (serviço); 
▪ Item (produto); 
▪ Locação; 
▪ Terceiro. 

 Alterada a ordem de listagem dos registros do campo Contrato para exibir, no 
início, os contratos ativos. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência 

 Corrigido erro que não enviava o comando de cancelamento de títulos para o 
Gerencianet no estorno de documentos por essa rotina. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Discagem via Phonebox 

 Corrigido erro ao utilizar os botões de discagem via PhoneBox quando o 
servidor Phonebox do cliente estava configurado com ssl.  

 

• Empresa > Clientes > Pedidos > Pagamento com cartão de crédito 

 Corrigido erro de mensagem indevida quando era feito um pagamento com 
cartão de crédito. 

 

• Empresa > Clientes > Planos > Cadastro > Regras Comerciais 

 Corrigido erro na listagem de UF e Cidade de países diferentes de Brasil. 
 

• Empresa > Parâmetros > Dados Gerais 

 Adicionado suporte à exibição correta para campos referentes à Argentina. 
 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > SPC Brasil 

 Adicionados novos campos na tela: 
▪ Última Remessa: guarda o sequencial da última remessa gerada. 
▪ Último Retorno: guarda o sequencial do último retorno processado. 

 

• Empresa > Sobre > Versão 

 Adicionada informação sobre a quantidade de licenças mobile contratadas. 
 

• Financeiro > Cadastro > Bancos 

 Adicionado suporte aos bancos da Argentina: 
▪ 191-Credicoop; 
▪ 330-Nuevo Banco de Santa Fe. 

 

• Financeiro > Cadastro > Convênios 

 Criado novo cadastro de convênios bancários exclusivo para a Argentina. 

 Adicionado suporte aos bancos da Argentina: 
▪ 191-Credicoop; 
▪ 330-Nuevo Banco de Santa Fe. 

 Alterada validação do campo Convênio para não permitir o cadastro de uma 
sequência de vários zeros. 

 Corrigido erro de não carregamento dos campos Agência e Conta na inclusão 
de um novo convênio do banco 0-Carteira. 
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• Financeiro > Cobrança > Arquivos 

 Adicionado suporte a processamento de arquivos de retorno e geração de 
arquivos de remessa para a Argentina. 

 Corrigido erro na geração de remessa do banco 085-Cecred. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Retorno 

 Adicionado suporte à contabilização de tarifas avulsas – ocorrência 44 – para 
o banco 041-Banrisul, padrão CNAB 400. 

 Adicionado suporte ao banco 191-Credicoop (Argentina). 
 

• Financeiro > Cobrança > SPC Brasil > Remessa 

 Corrigido erro na gravação do sequencial do arquivo. A partir de agora, este 
campo passou a ser controlado no cadastro da integração, no campo Última 
Remessa. 

 

• Financeiro > Cobrança > SPC Brasil > Retorno 

 Alterada rotina para gravar o sequencial do arquivo no campo Último Retorno 
do cadastro da integração. 

 Corrigido erro no processamento de arquivos contendo 340 posições nos 
registros de detalhes. 

 

• Financeiro > Reversão de baixa 

 Corrigido erro na tratativa das ocorrências de baixa quando um título tinha 
uma baixa revertida. As ocorrências de baixa do documento não estavam 
sendo estornadas e, assim, se o documento era baixado novamente através 
do arquivo de retorno, a ocorrência era registrada novamente. 

 

• Financeiro > Faturamento Automático 

 Corrigido erro no registro do pré-faturamento quando o cliente não atingia o 
valor mínimo configurado para faturamento. Neste caso, o registro do pré-
faturamento não estava sendo exibido na web. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 

 Adicionado suporte ao envio das Informações do Responsável Técnico pela 
emissão do DF-e, conforme a Nota Técnica 2018.005, para NF-e. 

 Corrigido erro na transmissão de NFS-e da cidade de São Bento do Sul/SC, 
quando o complemento do endereço do cliente continha caracteres especiais. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Recebidas > Cadastro de Itens 

 Alterado campo onde são informados os seriais para que as quebras de linha 
sejam automaticamente substituídas por ponto-e-vírgula quando campo 
perde o foco. 

 
 

CENTRAL DO ASSINANTE MOBILE 
 

• Débitos Pendentes 

 Corrigido erro no envio do boleto por e-mail. 
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WEB SERVICES 
 

• Foram criados novos serviços: 

 Cadastro de contatos; 

 Cadastro de plano de degustação; 

 Alteração de plano de degustação; 

 Desativação de plano de degustação; 

 Listagem de planos de degustação. 
 

• Encerramento de Pedidos 

 Corrigido erro que não alterava a situação do pedido para Encerrado. 


