
  Página 1/5 

Changelog 

30/05/2019 

Versão 3.4.013 

RESUMO 
➢ Novos bancos homologados para geração de remessas 
➢ Novos bancos homologados para processamento de retornos 
➢ Criado novo recurso de impostos para as faturas 
➢ Criado novo recurso de acréscimos de planos 
➢ Criados novos webservices 
➢ Implementadas melhorias de interface 
➢ Implementadas melhorias de performance 

 30 implementações em aplicações 
 05 alterações em aplicações 
 18 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. 
 

• Executáveis do sistema operacional 
 Alterada rotina de integração com WhatsApp para não listar atendimentos não 

visíveis para os clientes. (anycom-whatsapp).  
 Corrigido erro no envio de sms da Central do Assinante e do Cobrador Virtual 

(doemail). 
 Corrigido erro na coleta de informações para geração dos gráficos (pegatraf). 
 Corrigido erro de instabilidade na validação das licenças (rbclient). 

 

• Geral 
 Adicionado suporte ao cadastro de Tipos de Contribuintes da Argentina. 
 Ajustados labels dos campos conforme o país da empresa: 

▪ Tipo de contribuinte; 
▪ Tipo de cobrança; 
▪ Envio de boleto e nota fiscal por e-mail. 

 Ajustados tipos de cobrança conforme o país da empresa. 
 Adicionado suporte ao cálculo dos impostos nas faturas geradas de forma 

avulsa na Argentina. 
 Adicionado suporte à geração de faturas de serviço na Argentina, referente à 

multa de cancelamento, quando gerada através da rotina do Cobrador Virtual. 
 Melhorada performance na consulta à posição financeira de clientes, 

mercados e fornecedores. 
 Corrigido erro na impressão de carnês (simples e em lote) que colocava 

apenas 2 parcelas por folha. 
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 Corrigido erro que perdia o valor digitado nos campos CEP e Documento 
(CPF/CNPJ) nas telas de cadastro – clientes, mercados e fornecedores – 
quando o usuário selecionava um tipo diferente de pessoa (física ou jurídica). 

 Corrigido erro na validação de Inscrição Estadual para a UF de Minas Gerais. 
 Corrigido erro nas rotinas de pagamento com cartão – via plataforma e-

commerce da Cielo – quando havia algum problema de comunicação entre o 
servidor web e o servidor da Cielo. Neste caso, as transações ficavam com a 
situação Criada, impossibilitando nova tentativa de pagamento. 

 

• Atendimentos > Execução 
 Melhorada performance da aplicação. 

 

• Atendimentos > Execução > Alterar dados do cadastro 
 Corrigido erro de “Usuário não autorizado” no bloco Dados Adicionais quando 

o usuário só tinha permissão de acesso aos dados do cliente/mercado através 
deste botão. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Autenticações > Visualizar Extrato Radius 
 Adicionado agrupamento por usuário. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Cancelamento (individual e em lote) 
 Adicionado suporte à geração de faturas de serviço na Argentina, referente à 

multa de cancelamento. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Inclusão Expressa 
 Adicionado suporte à geração de faturas de serviço na Argentina, referente à 

adesão contratual. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência 
 Adicionado suporte à geração de faturas de serviço na Argentina, referente à 

multa de cancelamento. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Histórico de Atendimentos 
 Corrigido erro na exibição do botão Histórico do atendimento no fluxo quando 

o atendimento é acessado por este menu. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastros > IPs 
 Corrigido erro na validação de IPs que permitia informar zeros à esquerda 

(por exemplo: 192.168.1.02). 
 

• Empresa > Clientes > Pedidos 
 Adicionada informação do raio de cobertura nos itens do pedido – planos e 

pacotes – que possuem viabilidade. Esta informação ficará no hint do ícone 
que indica a viabilidade, em cada item do pedido. 

 

• Empresa > Clientes > Pedidos > Geração de contratos 
 Adicionado suporte à geração de faturas de serviço na Argentina, referente à 

adesão contratual. 
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• Empresa > Clientes > Pedidos > Venda (PDV) 
 Adicionado suporte à geração de faturas de serviço na Argentina, referente à 

adesão contratual. 
 

• Empresa > Clientes > Planos > Cadastro > Acréscimos 
 Criada nova tela para cadastro de acréscimos de planos por dias de atraso 

(apenas para sistemas na Argentina). Esta tela pode ser acessada através do 
botão Acréscimos disponível na barra de ferramentas superior ou através de 
um botão a nível de registros, posicionado logo após o campo Valor. 

 

• Empresa > Clientes > Planos > Pacotes 
 Adicionado novo campo na interface para os países da Argentina: Grupo de 

impostos (Adesão). 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos abaixo: 

▪ Grupo; 
▪ Nat Oper (Adesão). 

 Alterada forma de exibição dos valores do campo Grupo. 
 

• Empresa > Clientes > Planos > Pacotes > Itens 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos abaixo: 

▪ Plano; 
▪ QoS; 
▪ SLA; 
▪ Cobr. Por Terc; 
▪ Cobr. De Terc. 

 

• Empresa > Clientes > Planos > Cadastro 
 Adicionados dois novos campos na interface para os países da Argentina: 

▪ Grupo de impostos; 
▪ Grupo de impostos (Adesão). 

 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos abaixo: 
▪ Natureza de Operação Fiscal; 
▪ Natureza de Operação Fiscal (Adesão); 
▪ QoS; 
▪ Grupo; 
▪ Grupo SLA; 
▪ Net Horário. 

 

• Empresa > Estoque > Cadastro de Produtos 
 Adicionado novo campo na interface para os países da Argentina: Grupo de 

imposto. 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos abaixo: 

▪ Modelo; 
▪ Unidade; 
▪ Conta Contábil; 
▪ Natureza de Operação Fiscal para Venda; 
▪ Natureza de Operação Fiscal para Comodato; 
▪ Natureza de Operação Fiscal para Simples Remessa. 
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• Empresa > Parâmetros > Dados Gerais 
 Foi adicionado um novo botão na barra de ferramentas superior para atualizar 

as coordenadas da empresa: Atualizar Coordenadas. 
 

• Financeiro > Baixa Documentos 
 Adicionado controle de transações a nível de banco de dados na rotina para 

que, caso ocorra qualquer erro que impeça a baixa do documento, o mesmo 
volte ao seu “estado inicial” de “não baixado” e possa ser realizada nova 
tentativa. 

 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos abaixo: 
▪ Histórico Baixa; 
▪ Contrapartida; 
▪ Histórico. 

 

• Financeiro > Cadastros > Grupos de Impostos 
 Criado novo menu para cadastro de grupos de impostos para os países da 

Argentina. 
 

• Financeiro > Cobrança > Remessa 
 Adicionado suporte à remessa do banco 11-Nación (Argentina). 

 

• Financeiro > Cobrança > Retorno 
 Adicionado suporte ao banco 11-Nación (Argentina). 

 

• Financeiro > Cobrança > SPC Brasil > Retorno 
 Corrigido erro no processamento dos arquivos de retorno do SPC Brasil. 

Documentos transferidos de conta não estavam sendo localizados pela rotina. 
 

• Financeiro > Faturamento 
 Corrigido erro na geração de notas fiscais com itens referentes a contratos 

que não pertencem ao cliente. 
 

• Financeiro > Movimento C/C > Inclui 
 Corrigido erro de arredondamento no carregamento do pré-lançamento 

contábil na geração de novos documentos. 
 

• Financeiro > Pré-Faturamento > Gerar Documentos 
 Adicionado suporte à geração de faturas de serviço na Argentina, referente à 

geração de documentos avulsos. 
 

• Financeiro > Reversão de baixa 
 Corrigido erro na reversão de baixa de documentos baixados manualmente. 

Ocorrências avulsas de tarifas referentes a este documento – lançadas a 
partir de arquivos de retorno – estavam sendo estornadas indevidamente. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Recebidas > Arquivo XML 
 Corrigido erro na importação de notas fiscais quando o fornecedor tinha aspas 

nos campos Nome/Razão Social ou Sigla/Nome Fantasia. 
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• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas > Consultar Itens 
 Na consulta de itens de notas fiscais dos modelos 21 e 22 foram removidos 

os campos que não são utilizados. 
 

• Utilitários > Edição Expressa 
 Corrigido erro na exclusão do estoque. Os registros referentes à retirada de 

equipamentos via atendimentos não estavam sendo excluídos. 
 
 

CENTRAL DO ASSINANTE 
 

• Geral 
 Corrigido erro nas rotinas de pagamento com cartão – via plataforma e-

commerce da Cielo – quando havia algum problema de comunicação entre o 
servidor web e o servidor da Cielo. Neste caso, as transações ficavam com a 
situação Criada, impossibilitando nova tentativa de pagamento. 

 

• E-commerce 
 Adicionado suporte à geração de faturas de serviço na Argentina, referente à 

adesão contratual. 
 
 

RBX WORKFORCE 
 

• Listagem de itens de um atendimento 
 Corrigido erro que fechava o aplicativo ao acessar esta opção. 

 
 

WEB SERVICES 
 

• Criado novo serviço: 
 Cadastro de autenticações. 

 
 

WEB SERVICES (API ANTIGA) 
 

• ConsultaClientes 
 Adicionado o campo Situacao no retorno do serviço. 


