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Changelog 

23/01/2018 

Versão 3.2.004 – Compilação 004 

 

• Executáveis do sistema operacional (daemons) 

 Corrigido erro no doemail, na leitura de nós xml quando os mesmos possuíam links 

nos atributos. 

 

• Atendimentos / Execução 

 Corrigido erro ao navegar entre as páginas da consulta, acessar alguma opção e, 

depois, retornar para a tela principal. O usuário sempre era retornado para a primeira 

página. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro 

 Corrigido erro ao navegar entre as páginas da consulta, acessar alguma opção e, 

depois, retornar para a tela principal. O usuário sempre era retornado para a primeira 

página. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos 

 Corrigido erro ao clicar no botão Sair, após realizar a inclusão expressa de um 

contrato. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / IPs 

 Corrigido erro de vínculo incorreto de cliente e contrato no cadastro de IPs.  

 

• Empresa / Clientes / Mercado 

 Corrigido erro ao navegar entre as páginas da consulta, acessar alguma opção e, 

depois, retornar para a tela principal. O usuário sempre era retornado para a primeira 

página. 

 

• Empresa / Estoque / Locações 

 Adicionado novo campo Usuário para vincular uma locação com um usuário do 

sistema. 

 

• Empresa / Fornecedores / Cadastro 

 Adicionado o campo Conta Contábil ao cadastro de fornecedores. Este campo tem por 

objetivo vincular uma conta contábil a um fornecedor, para que a mesma seja utilizada 

nos lançamentos financeiros avulsos. 

 Adicionado o campo Conta Contábil no filtro da consulta e também nas opções de 

Colunas e Detalhes. 

 Corrigido erro ao navegar entre as páginas da consulta, acessar alguma opção e, 

depois, retornar para a tela principal. O usuário sempre era retornado para a primeira 

página. 

 

• Empresa / Parâmetros / Dados Gerais 

 Alterado o campo Locação Temporária da aba Estoque para não mostrar as locações 

que estejam vinculadas a um usuário. 

 

• Empresa / SICI Anatel 

 Corrigido erro na geração do relatório. 
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• Financeiro / Contábil / Cadastros / Pré-Lançamentos 

 Criada nova conta virtual chamada |FORNECEDOR| para ser utilizada nos cadastros 

dos pré-lançamentos. Esta conta será substituída pela conta específica de cada 

fornecedor no momento da utilização do pré-lançamento. 

 

• Financeiro / Envio de boletos por e-mail 

 Corrigido erro no envio do boleto, quando o usuário abria várias janelas de vários 

clientes. 

 

• Financeiro / Faturamento 

 Corrigido erro ao enviar e-mail com faturas de serviço geradas em bases integradas 

como anexos. 

 

• Financeiro / Impressão de Boletos 

 Corrigido erro na visualização do campo Grupo do bloco Avançado. 

 

• Financeiro / Impressão de Faturas 

 Corrigido erro na visualização do campo Grupo do bloco Filtro de Clientes. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Emitidas 

 Corrigido erro ao navegar entre as páginas da consulta, acessar alguma opção e, 

depois, retornar para a tela principal. O usuário sempre era retornado para a primeira 

página. 

 

• Utilitários / Central de Usuários / Usuários 

 Alteradas informação dos textos de ajuda dos campos do bloco Controle de Acesso 

Mobile. 

 

• Utilitários / Transferência de Terceiros 

 Corrigido erro na visualização do campo Grupos, do primeiro bloco. 

 


