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Changelog 

04/12/2013 

Versão 2.2.003 

RESUMO 

 Nota Fiscal de Serviços – formulário contínuo 

 Nota Fiscal de Adesão automática 

 Fatura de Serviços 

 Rotina de Pedidos 

 Integração com MyNet 

 Pré-Faturamento 

 Faturamento de Adesão 

 Inclusão avulsa de documentos parcelados 

 Novas rotinas para manipulação de pools de IP 

 Novos relatórios adicionais 

 55 implementações em aplicações; 

 9 alterações em aplicações; 

 19 correções de erros em aplicações; 

 

 Executáveis Sistema Operacional (daemons) 

 Alterado daemon prenota para tratar notas fiscais de serviços. 

 Alterado daemon proxy-transparente para suporte a intercepção específica do 

CacheMARA. 

 Ajuste para incremento de performance no daemon pegatraf. 

 

 Geral 

 Adicionado suporte à emissão de notas fiscais de serviços (formulário contínuo). 

 Adicionada informação do número da duplicata nos DANFES de nota fiscal 

eletrônica (modelo 55). 

 Adicionada a Inscrição Estadual para clientes do tipo Pessoa Física que não sejam 

isentos (desde que a inscrição esteja informada no cadastro) em todas as notas 

fiscais. 

 Corrigido erro ao incluir dados adicionais com parâmetros de não duplicidade em 

cadastros de Mercados e Clientes com o mesmo código. 

 Corrigido erro nas rotinas de faturamento que lançava valores zerados nas contas 

contábeis. 

 Corrigido erro nas aplicações de mapa, que não estavam mostrando os mapas. 

 Corrigidas algumas operações com nota fiscal eletrônica (modelo 55) em locais onde 

o fuso horário é diferente de -02:00 GMT; 

 

 Atendimentos/Execução/Emite O.S. 

 Alterada posição dos campos: Cidade, UF, Cep e Complemento. 

 

 Atendimentos/Execução/Executa 

 Adicionado o botão  na barra de ferramentas, que permite acessar o histórico de 

pedidos do cliente em questão. Através deste botão também é possível manipular e 

incluir novos pedidos. 

 

 Atendimento/Itens Faturamento 

 Corrigido erro ao tentar inativar item com mesmo código de produto do estoque já 

faturado em algum atendimento. 
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 Empresa/Central Assinante 

 Adicionada a opção Finanças/Impressão Fatura de Serviços nas opções do menu.  

 

 Empresa/Clientes/Cadastro 

 Adicionada a aba Dados Fiscais para acomodar os campos referentes aos dados 

fiscais dos clientes. 

 Adicionado o campo CFOP Específico na aba Dados Fiscais, utilizado nas notas 

fiscais de comunicação/telecomunicação (modelos 21 e 22), para itens com CFOP 

iniciando em 53 ou 63. Nestes casos, o CFOP informado neste campo sempre será 

respeitado nos itens das notas. 

 Adicionado o campo Inscrição Estadual na aba Dados Fiscais, que deverá ser 

preenchido apenas para clientes do tipo Pessoa Física que não sejam Isentos (por 

exemplo, produtores rurais). 

 Adicionados novos campos no filtro. 

 

 Empresa/Clientes/Cadastro/Autenticação 

 O campo NAS passou a listar os itens em ordem alfabética.  

 

 Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos 

 Corrigido erro ao listar os modelos de contrato para aceite eletrônico, em modelos 

definidos para todos os planos. 

 

 Empresa/Clientes/Cadastro/IPs 

 Corrigido erro ao tentar cadastrar uma rede pertencente a um pool de faixa maior. 

 

 Empresa/Clientes/Contratos/Adicionar Contrato 

 Adicionado campo para informar a quantidade de parcelas referentes ao boleto de 

adesão, possibilitando que a mesma seja dividida em x vezes. Cada parcela deverá 

ser parametrizada através do botão . Clicando no mesmo, será aberta uma nova 

tela com as seguintes opções: 

 Vencimento: data do vencimento da parcela. 

 Descrição: descrição da parcela que será impressa no boleto. 

 Valor: valor da parcela. A soma de todas as parcelas deve ser igual ao valor 

total da adesão. 

 Boleto: opção para incluir a parcela no faturamento ou gerar um boleto da 

mesma. Quando utilizada a opção para incluir no faturamento, a data de 

vencimento informada define em qual período a parcela será incluída. 

 Os campos para geração da cobrança – Cobrança, Conta, Histórico, Banco e 

Convênio – deverão ser preenchidos sempre que houver parcelas para ser emitidas 

via boleto após a inclusão do contrato. 

 Ao emitir um boleto de adesão referente a um plano/pacote que possua natureza de 

operação definida para a geração de notas fiscais de adesão, uma nota fiscal será 

gerada juntamente com o boleto. Caso seja escolhida a opção de incluir a adesão no 

faturamento, a nota fiscal será gerada no momento que a adesão for faturada. 

 Os boletos de adesão passaram a ser gerados com o nosso número, não sendo 

necessária uma “primeira emissão” dos mesmos.  

 Corrigido erro ao tentar editar os dados adicionais após a tentativa de uma inclusão 

que retornou erro por algum motivo – nesse caso, o botão Editar não funcionava. 
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 Empresa/Clientes/Modelos Contratos 

 Foram adicionadas novas palavras mágicas na formatação de modelos de contratos: 

 |DATA_ATUAL| - data atual 

 |DATA_ATUAL_E1| - data atual por extenso 

 |DATA_ATUAL_E2| - data atual por extenso 

 |CONTR_VLRN_DESCONTO| - valor numérico do desconto por prazo 

concedido no contrato 

 |CONTR_VLRE_DESCONTO| - valor por extenso do desconto por prazo 

concedido no contrato 

 |CONTR_VLRN_PRAZO| - valor numérico do prazo do desconto do contrato 

 |CONTR_VLRE_PRAZO| -valor por extenso do prazo do desconto do 

contrato 

 

 Empresa/Clientes/Pacotes de Planos 

 Adicionado o campo Nat Oper (Adesão) que define uma natureza de operação e 

dados fiscais para a geração de notas fiscais de adesão. A parametrização dos dados 

fiscais deverá ser feita através do botão Adesão/Fiscal na barra de ferramentas. 

 Adicionado botão de filtro na barra de ferramentas. 

 

 Empresa/Clientes/Planos/Cadastro 

 Adicionado o campo Nat Oper (Adesão) que define uma natureza de operação e 

dados fiscais para a geração de notas fiscais de adesão. 

 Adicionada a opção (Emissão desobrigada legalmente) nos campos Nat Oper e Nat 

Oper (Adesão). Esta opção deve ser utilizada para os planos que não necessitam 

emissão de notas fiscais. Para estes, será possível gerar faturas de serviço. 

 

 Empresa/Clientes/Pedidos 

 Caixa de entrada, que lista os pedidos criados pelo usuário e também aqueles que 

precisam de alguma autorização do mesmo. Os pedidos não finalizados são 

mostrados na cor laranja. As propostas e os demais pedidos são mostrados na cor 

preta. Existem vários botões na caixa de entrada para dar suporte ao usuário: 

 : botão para impressão do pedido. 

 : botão para exclusão do pedido. 

 : botão para acesso ao pedido e alteração, dependendo da situação do 

mesmo. Apenas propostas podem ser alteradas. Se um pedido precisar ser 

modificado, ele deverá ter sua situação alterada para Proposta.  

 : botão para acessar o histórico de autorizações do pedido, onde é possível 

visualizar os usuários que autorizam todos os fluxos, bem como data e hora 

da autorização. 

 

 Empresa/Clientes/Relatórios/Adesões e Cancelamentos 

 Adicionado campo Grupo no filtro da consulta. 

 

 Empresa/Clientes/Relatórios/Autenticações 

 Corrigido erro ao filtrar as autenticações pelo campo Cidade. 

 

 Empresa/Clientes/Relatórios/IPs 

 Este novo relatório lista todos os IPs cadastrados no sistema e exibe as principais 

informações de cada um. 

 Quando o MAC ou o MAC Remoto forem iguais a “==:==:==:==:==:==”, eles serão 

mostrados com o texto “TODOS”. 
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 Empresa/Cobrador Virtual 

 Adicionado o botão Exceções na barra de ferramentas, onde podem ser cadastrados 

clientes que não verão as páginas de aviso. 

 Empresa/Fornecedores/Relatório Geral 

 Adicionado relatório de Fornecedores cadastrados no sistema. 

 

 Empresa/Parâmetros/Dados Gerais 

 As posições dos campos nas abas foram ajustadas para melhorar o layout da tela. 

 Adicionados novos campos na aba Fiscal para configurar nota fiscal de serviços: 

 Modelo: modelo da nota fiscal de serviços; 

 Ult. Série: série da última nota fiscal de serviços emitida; 

 Ult. Número: número da última nota fiscal de serviços emitida. 

 Adicionados novos campos na aba Financeiro para configurar fatura de serviços: 

 Fatura de Serviço – Último Número: número da última fatura de serviços 

emitida. 

 Fatura de Serviço – Dados Adicionais: informações adicionais que deverão 

constar em todas as faturas de serviços. 

 

 Financeiro/Arquivos Cobrança/Remessa 

 Adicionado suporte à versão 05 do Débito Automático (validação da titularidade). 

 Adicionado suporte para cadastramento de opção de débito automático no banco, 

quando o cliente solicita ao banco o cadastro. 

 Adicionados campos para filtro: 

 Grupo de Cobrança; 

 Intervalo de Vencimento (apenas para remessas de débito em conta). 

 

 Financeiro/Arquivos Cobrança/Retorno 

 Adicionado o campo Convênio, para retornos do banco Sicoob, padrão CNAB 240 e 

CNAB 400. Quando houver mais de um convênio cadastrado na mesma conta 

corrente, no momento de processar o arquivo de retorno deverá ser escolhido um 

convênio da lista. Do contrário, o sistema irá usar sempre o primeiro convênio que 

ele localizar. 

 Corrigido erro na rotina do banco Bradesco, padrão CNAB 240. 

 Corrigido erro na rotina do banco do Brasil, padrão CNAB 400, que quando um 

boleto atualizado com juros e multa era liquidado, os valores eram lançados como 

desconto. 

 Corrigido erro na rotina do banco Itaú, padrão CNAB 400, que não descontava o 

valor da tarifa ao listar os documentos liquidados. 

 

 Financeiro/Cadastros/Convênios 

 Adicionado o PAC 05 para convênios do banco Sicoob. 

 Corrigido erro que não atualizava o campo Espécie, na inclusão de um novo 

convênio. 

 

 Financeiro/Central de Cobrança 

 Adicionado o campo Planos no filtro. 

 Adicionado o campo Status Bloqueio, permitindo filtrar clientes que estão 

bloqueados ou desbloqueados. 

 

 Financeiro/Contábil/Movimento Contábil 

 Corrigido erro na composição do campo Valor.  
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 Financeiro/Faturamento 

 Alterada a rotina para incluir as parcelas de adesão durante o faturamento. 

 

 Financeiro/Impressão de Carnê 

 Corrigido erro que desagrupava contratos durante a emissão de carnês, para alguns 

clientes. 

 

 Financeiro/Impressão de Faturas 

 Rotina criada para a impressão de faturas de serviços, para documentos relativos a 

planos desobrigados legalmente da emissão de nota fiscal. 

 

 Financeiro/Pré-Faturamento 

 Esta nova consulta lista todas as parcelas de adesão que serão faturadas (ou que já 

foram) através da rotina de faturamento. 

 

 Financeiro/Relatórios/Consulta Faturamento 

 Adicionado campo Série/Num NF no relatório. 

 Foi adicionada quebra de período (mês/ano), permitindo assim que sejam feitas 

análises por período. 

 Foram adicionados recursos de resumo e gráficos na consulta. 

 Foi adicionada opção para filtrar apenas os documentos que possuam atendimentos 

faturados.  

 

 Financeiro/Relatórios/Documentos Baixados 

 Adicionado campo Série/Num NF no relatório. 

 

 Financeiro/Relatórios/Prévia do Faturamento 

 Alteração no nome do relatório. 

 

 Financeiro/Movimento C/C/Inclusão de documento 

 Adicionado o campo Número de Parcelas, abaixo do campo Origem, para 

lançamentos de documentos com históricos do tipo Prazo. Com esse campo, é 

possível incluir vários documentos de uma só vez. As parcelas são geradas com base 

no vencimento informado, com intervalo de um mês entre elas. 

 Adicionado suporte à palavra mágica |NUM_PARC| na descrição da composição dos 

documentos. Esta palavra substitui o número da parcela atual. 

 Após incluir um documento e informar o convênio bancário, o boleto passou a ser 

gerado automaticamente. 

 Adicionado botão  para impressão de faturas de serviços. 

 

 Fiscal/Notas Fiscais de Saída 

 Adicionado o botão Substituir Numeração na barra de ferramentas. Este botão tem o 

objetivo de trocar a numeração de notas fiscais de serviço (modelo NS) por motivos 

de erro de impressão. Como essas notas são de formulário contínuo, elas só podem 

ser impressas uma única vez. Assim, caso ocorra algum erro durante a impressão, 

para manter a integridade e garantir que não haverá duplicidade de notas, é 

necessário substituir a numeração das mesmas antes de imprimi-las novamente. 

 Corrigido erro ao usar o campo Vlr Nota no filtro. 

 Corrigido erro no envio de notas fiscais eletrônicas (modelo 55), em alguns estados 

que aceitavam o lote das notas e o rejeitava posteriormente devido a algum erro. As 

notas fiscais, nesses casos, ficavam com a situação Em Processamento. 
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 Gateway/Pool IP 

 Adicionado o botão  para cadastrar novas faixas de IP em um pool já existente. 

 Adicionado o botão  para anexar um pool existente a outro. 

 

 Gateway/Proxy Transparente 

 Adicionada a opção CacheMara (SPOOF) no campo Modo de Interceptação. 

 

 Gateway/Redes/NAS 

 Corrigido erro no acesso ao NAS, quando o mesmo possui autenticações na porta 

(APRENDER). 

 

 Utilitários/Central de Usuários/Usuários 

 Adicionado o campo Expiração Login, que define um horário específico de validade 

do usuário. Após esse período, o usuário não conseguirá mais acessar o sistema. Se 

já estiver acessado quando o login expirar, ao clicar em qualquer menu ele será 

deslogado automaticamente. 

 Adicionada validação de senhas fracas mais utilizadas pelos usuários na rede, como 

forma de melhorar a segurança geral do sistema. 

 Adicionado o campo Fluxos Pedidos na aba Atendimentos, que define quais fluxos o 

usuário terá permissão de autorizar nos pedidos. 

 

 Utilitários/Edição Expressa 

 Foram adicionadas novas opções nos filtros e alterações: 

 Campo Grupo nos filtro Clientes/Cadastro e Clientes/Autenticações; 

 Campo Cidade nos filtro Clientes/Cadastro e Clientes/Autenticações; 

 Campo Aviso Pagamento no filtro Clientes/Cadastro; 

 Campo Grupo nas alterações de Clientes/Cadastro; 

 Campo Aviso Pagamento nas alterações de Clientes/Cadastro. 

 Implementadas melhorias na segurança através da verificação de senhas mais 

utilizadas pelos usuários. 

 Readequados nomes das opções do campo Alteração, no bloco Opções-Clientes. 

 Corrigido erro ao realizar alterações de NAS em clientes com a versão do servidor  

MYSQL superior a 5.1. 
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CENTRAL DO ASSINANTE 

 

 

 

 Menu Principal 

 Atualizados ícones do menu Telefonia. 

 

 Finanças/Documentos em Aberto 

 Adicionada opção para imprimir fatura de serviços quando o documento tiver esta 

fatura. 


