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Changelog
17/07/2017
Versão 3.2.003 – Compilação 004
•

Executáveis do sistema operacional (daemons)
Corrigido erro que impedia limpar os IPs que não estavam mais em uso.
Corrigido erro na limpeza de IPs pelo radius interim.
Corrigido erro que impedia geração de imagens de gráficos de clientes cancelados
antes da versão 3.2.002 ou que não possuem dados do plano do cliente no banco de
dados.

•

Geral
Corrigido erro na validação das Inscrições Estaduais do estado de Tocantins (TO).
Corrigido erro na visualização das Observações de um compromisso da agenda com
várias quebras de linha.

•

Atendimentos / Execução
Corrigido erro no cadastro de mercados, onde o campo CPF/CNPJ estava marcado
como obrigatório.

•

Empresa / Clientes / Pedidos
Corrigido erro no campo Observações na emissão do pedido.

•

Empresa / Clientes / Planos / Pacotes
Corrigido erro ao clicar no botão Novo para cadastrar novas regras comerciais.

•

Empresa / Estoque / Modelos de Produtos
Corrigido erro ao cadastrar um produto sem imagem e depois tentar adicionar uma
imagem ao mesmo. A imagem não ficava salva.

•

Empresa / Parâmetros / Central do Assinante / Web
Adicionado novo campo no bloco Parâmetros Gerais: Imprimir boleto registrado sem
confirmação? Este campo define se os boletos registrados poderão ser impressos pelo
cliente antes que o banco tenha enviado a confirmação do registro dos mesmos.

•

Empresa / Parâmetros / Integrações / Gerencianet
Corrigido erro na tratativa das operações para transações não enviadas para o
Gerencianet.

•

Empresa / Parâmetros / Integrações / RouterBox
Corrigido erro ao salvar os registros da aba Terceiros.

•

Empresa / Relatórios / Atendimentos / Por Tópico
Corrigido erro na totalização do resumo.

•

Empresa / Relatórios / Clientes / Contratos Assinados
Adicionada navegação por página na consulta.
Adicionado novo campo na consulta e no filtro: E-mail.
Adicionada pesquisa rápida na consulta.
Adicionados novos campos no botão Colunas.
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•

Empresa / Relatórios / Clientes / Contratos Cancelados
Adicionada navegação por página na consulta.
Adicionado novo campo na consulta e no filtro: E-mail.
Adicionada pesquisa rápida na consulta.

•

Financeiro
Corrigido erro no lançamento de movimento de cobrança de alteração de vencimento

•

Financeiro / Arquivos Cobrança / Conteúdo do arquivo
Adicionada pesquisa rápida na consulta.
Adicionada navegação por página na consulta.
Adicionados novos campos no botão Colunas.
Adicionado novo campo no filtro: Ocorrência.

•

Financeiro / Arquivos Cobrança / Remessa
Corrigido erro na geração do arquivo do banco 237-Bradesco padrão CNAB 400.

•

Financeiro / Baixa de Documentos
Corrigido erro na geração de nota fiscal quando o documento financeiro estava sendo
baixado com 100% de desconto. Neste caso, a nota fiscal estava sendo zerada com
valor zero e sem itens.

•

Financeiro / Faturamento
Os impostos retidos nas NFS-e passaram a ser informados como desconto nos boletos,
conforme regras da legislação.

•

Fiscal / Geração de Notas Fiscais no Pagamento
Corrigido erro na geração de notas fiscais com valor zerado no pagamento do
documento financeiro.

•

Fiscal / Impressão de Notas Fiscais
Corrigido erro na impressão das NFS-e.
Corrigido erro na impressão de notas fiscais dos modelos 21 e 22 quando eram
informados clientes específicos.
Corrigido erro na impressão da logo nas notas fiscais dos modelos 21 e 22 com o
layout Folha com boleto.

•

Fiscal / NFS-e
Corrigido erro no envio de NFS-e da cidade de Campo Largo/PR.
Corrigido o campo Legenda do Local de Prestação de Serviço que antes não pegava
as informações corretas para a NFS-e de Campo Largo/PR.
Corrigido o campo Outras Informações onde o mesmo quebrava o layout da nota por
causa do tamanho para a NFS-e de Campo Largo/PR.

•

Fiscal / Sped Fiscal
Corrigido o erro "Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um
dos demais blocos" para NF-e canceladas ou denegadas.

•

Gateway / Redes / Topologia de Redes / Documentação de Rede
Corrigido erro de "Não existe equipamento disponível para ser cadastrado como
elemento de rede!" ao tentar cadastrar um novo equipamento do estoque na rede.
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Central do Assinante
•

Utilitários / Medidor de Velocidade
Corrigido erro ao carregar o medidor de velocidade.

