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Changelog 

05/06/2018 

Versão 3.2.005 – Build 4 

 

Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de acessar a 

interface web do sistema. 

 

• Atendimentos > Execução 

 Adicionados novos campos no filtro:  

▪ Grupos usuário (abertura): permite pesquisar atendimentos que foram abertos 

por usuários dos grupos selecionados. 

▪ Grupos usuário (designação): permite pesquisar atendimentos que foram 

designados para usuários dos grupos selecionados. 

 O campo para consultar os telefones de um cliente foi adicionado novamente na barra 

de ferramentas. 

 Os tipos dos campos Usuários de abertura e Usuários de designação foram alterados 

para duplo select, com o intuito de permitir pesquisar atendimentos abertos ou 

designados para/por vários usuários simultaneamente. 

 O filtro teve o posicionamento dos campos remodelado, como forma de melhorar a 

usabilidade do mesmo pelos usuários. 

 Corrigido erro ao reagendar um atendimento que foi reaberto. O agendamento não 

estava sendo mostrado na agenda do usuário. 

 Corrigido erro na exibição do nome dos dados adicionais. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Bloqueio e desbloqueios 

 Corrigido erro ao clicar no botão Log Avisos. O log não estava sendo exibido. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Equipamentos 

 Corrigido erro no cadastro de equipamentos de origem Própria. 

 Corrigido erro na desativação de equipamentos de origem Própria. 

 

• Empresa > Clientes > Mercado > Transferir 

 Corrigido erro na transferência de mercados para clientes. O campo Tipo de Conta não 

estava sendo tratado corretamente. 

 

• Empresa > Clientes > Relatórios > Autenticações 

 Corrigido erro que não mostrava o botão “Voltar” após realizar uma pesquisa. 

 

• Empresa > Cobrador Virtual > Horários 

 Adicionado parâmetro para definir o horário da execução do Cobrador Virtual na 

madrugada. 

 

• Empresa > Relatórios > Atendimentos > Geral 

 Adicionado o campo Usu Des nas opções de quebra. 

 Adicionada a condição Conteúdo Vazio no campo Situação do filtro. 

 

• Financeiro > Arquivos Cobrança > Retorno 

 Adicionadas novas ocorrências (34 e 35) para o banco 341-Itaú, padrão CNAB 400. 
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• Financeiro > Pré-Faturamento 

 Corrigido erro no log de exclusão de um lançamento. 

 

• Financeiro > Renegociação de Dívidas 

 Corrigido erro ao informar as parcelas de uma renegociação de dívidas de um 

fornecedor. Após informar a quantidade de parcelas, as mesmas não eram exibidas. 

 Corrigido erro de não desbloquear o cliente após finalizar a renegociação de dívidas. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 

 Corrigido erro na emissão de NFS-e da cidade de Cachoeira do Sul/RS. As notas 

estavam ficando na situação Proc. SEFAZ. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Recebidas 

 Corrigido erro na inclusão de itens fiscais. A permissão de locação de estoque não 

estava sendo validada corretamente. 

 

• Gateway > Redes > NAS 

 Corrigido erro que não permitia cadastrar mais de um slot em uma mesma porta. 

 

• Monitor > Clientes On-Line 

 Adicionado o campo Grupo no filtro e nos detalhes. 

 

• Monitor > Equipamentos On-Line 

 Corrigido erro na coleta das informações. 


