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Changelog
14/08/2017
Versão 3.2.003 – Compilação 011
•

Executáveis do sistema operacional
Corrigido erro lendo retorno de gateways sms do tipo JSON.
Corrigida situação rara que causava falha de segmentação.
Corrigido envio de sms do cobrador virtual.
Carregamento de clientes: corrigida falha de segmentação durante a execução de
alguns sqls.
Carregamento de clientes: corrigida falha de segmentação durante o recarregamento
de alguns clientes.

•

Geral
Corrigido erro na geração de carnês (simples ou em lote) onde as informações
necessárias para geração do SICI Anatel não estavam sendo salvas.
Corrigido erro nas rotinas de geração de nota fiscal na baixa dos documentos que, em
alguns casos, gerava uma notificação indevida para os usuários do sistema.

•

Empresa / Clientes / Cadastro
Removida mensagem de erro indevida da tela.

•

Empresa / Clientes / Mercado
Removida mensagem de erro indevida da tela.

•

Empresa / Clientes / Planos / Cadastro
Corrigido erro no carregamento dos campos da aba Terceiros.

•

Empresa / Parâmetros / Central do Assinante / Mobile
Adicionado novo botão na barra de ferramentas – Parâmetros Gerais – que possibilita
a configuração de nvoos recursos para o aplicativo móvel da Central do Assinante:
▪ Login com Facebook (necessário criação de aplicativo em conta do Facebook);
▪ Audocadastro de clientes diretamente pelo aplicativo (necessário Gateway de
SMS ativo).

•

Empresa / Parâmetros / Integrações / RouterBox
Adicionada navegação por página na barra de ferramentas.

•

Empresa / Parâmetros / Integrações / SMS
Adicionada nova validação: o cadastro não poderá ser inativado se o mesmo estiver
sendo utilizado nos parâmetros da Central do Assinante.

•

Empresa / Relatórios / Atendimentos / Por Tópico
Corrigido erro na totalização geral dos registros no resumo.

•

Empresa / SICI Anatel / Incluir
Corrigido erro na geração do relatório SICI. Os valores do indicador IPL 4 Distribuição do quantitativo de acessos físicos em serviço estavam sendo
calculados de forma incorreta.
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•

Empresa / SICI Anatel / Imprimir SICI
Corrigido erro na emissão do PDF do SICI. O valor do campo Total em (Mbps) do
indicador IPL 4 - Distribuição do quantitativo de acessos físicos em serviço não
estava sendo apresentado corretamente.

•

Financeiro / Arquivos Cobrança / Remessa
Corrigido erro na geração de remessa do banco 104-CEF, padrão CNAB 240 (SIGCB)
na posição onde é enviado o endereço do cliente.

•

Financeiro / Impressão de Boletos
Adicionado suporte à impressão de boletos do Gerencianet em lote.

•

Financeiro / Painel Gerencianet
Removida mensagem de erro indevida da tela.

•

Utilitários / Central de Usuários / Painel de Usuários
Corrigido erro que exibia todos os usuários como offline.

•

Utilitários / Edição Expressa
Corrigido erro de “Undefined variable” na geração de notas fiscais.

•

Utilitários / Sistema / Fila de Mensagens
Adicionado suporte a novo tipo de e-mail: Autocadastro Central do Assinante (quando
o assinante se cadastra automaticamente pelo aplicativo móvel).

Central do Assinante
•

Geral
Corrigido erro no layout do menu.

•

Finanças / Documentos em Aberto
Corrigido erro que não mostrava a nota fiscal quando o nosso número do documento
era igual a zero.

