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Changelog 

20/07/2017 

Versão 3.2.003 – Compilação 007 

 

• Geral 

 Atualizado manual do usuário. 

 Corrigido erro ao lançar um documento financeiro avulso pelo cadastro de clientes 

(Empresa / Clientes / Cadastro) e, na sequência, lançar um documento financeiro 

avulso pelo cadastro de fornecedores. Neste caso, a conta corrente não estava sendo 

solicitada. 

 

• Atendimentos / Execução 

 Corrigido erro ao clicar no botão Salvar e Sair. Em alguns casos, a aplicação não 

retornava para a tela anterior e o botão Voltar perdia a ação com seu título sendo 

alterado para Sair. 

 

• Atendimentos / Execução / Encerramento 

 Corrigido erro que gerava NF-e quando o atendimento possuía serviços para 

faturamento cadastrados no atendimento com o mesmo código interno de itens do 

estoque. 

 

• Empresa / Parâmetros / Integrações / RouterBox 

 Adicionado campo para pesquisa rápida na barra de ferramentas superior. 

 Adicionada navegação por página na barra de ferramentas. 

 Corrigido erro no cadastro das correlações de campos. 

 

• Empresa / Relatórios / Atendimentos / Geral 

 Corrigido erro na recarga do campo Tópico no filtro da consulta. 

 

• Empresa / Relatórios / Financeiro / Documentos Baixados 

 Alterado o bloco Planos para ser carregado, inicialmente, fechado. 

 

• Empresa / Relatórios / Financeiro / Faturamento 

 Corrigido erro que impedia o relatório de ser mostrado para o usuário. 

 

• Financeiro / Arquivos Cobrança / Retorno 

 Corrigido erro no processamento do arquivo de retorno em várias contas 

simultaneamente. As entradas estavam sendo duplicadas na conta corrente bancária. 

 

• Gateway / Servidor DNS 

 Corrigido erro ao alterar o texto da aba Configurar Layout.  

 

• Utilitários / Reenvio de E-mail de Faturamento 

 Corrigido erro de performance no reenvio de e-mails. 

 

 

Central do Assinante 

 

• Atendimentos/Chat 
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 O contrato do cliente não será mais solicitado caso o usuário utilizado para acessar a 

central do assinante esteja vinculado a um contrato ativo. Neste caso, o atendimento 

será aberto para este contrato. 


