
  Página 1/6 

Changelog 

01/07/2019 

Versão 3.4.015 

RESUMO 
➢ Documentos fiscais da Argentina 
➢ Integração com AFIP (Argentina) 
➢ Integração com Cuenta Digital (Argentina) 
➢ Implementadas melhorias de performance 
➢ Criadas novas permissões 
➢ Nova opção para envio de carnês em remessas 
➢ Nova opção para envio de remessas apenas de clientes ativos 
➢ Novas palavras mágicas para demonstrativos de boletos 

 36 implementações em aplicações 
 08 alterações em aplicações 
 22 correções de erros em aplicações 

 

Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de 
acessar a interface web do sistema. 

 
Informamos que a partir de 01/04/2020 não daremos mais suporte aos nossos 

aplicativos que estejam instalados em versões do Android inferiores à versão 6. 
Isso se faz necessário para garantir que todos os nossos clientes tenham a melhor 

experiência possível com nossos produtos e não encontrem problemas de 
compatibilidade devido ao uso de velhas e novas tecnologias funcionando 

simultaneamente. Lembramos que o Android já está na sua versão 10. 
 
 

• Executáveis do sistema operacional 
 Criada rotina de limpeza genérica (limpeza_geral). 
 Removidos valores menores que 1 kb dos gráficos de tráfego (pegatraf.graf). 
 Corrigida permissão para geração de arquivos (executa_app_web). 
 Corrigida permissão para geração de arquivos (faturamento). 
 Corrigida alteração de status para proxy DNSF (failover). 
 Corrigido erro na inclusão de novos clientes quando a base integrada não 

possuía registros. (integra). 
 

• Geral 
 Adicionado suporte à integração com a AFIP (Argentina). 
 Adicionado suporte à integração com o Cuenta Digital (Argentina). 
 Implementadas melhorias de performance em todas as rotinas financeiras de 

baixa, faturamento, geração e alteração de documentos. 
 Alterado o posicionamento de algumas opções dos menus Utilitários e 

Financeiro para facilitar a usabilidade do sistema. 
 Corrigido erro na geração de boletos (TCPDF ERROR: Unable to create 

output file) para envio por e-mail. 
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• Atendimentos > Execução 
 Corrigido erro de não salvar as informações do cliente e do atendimento na 

tratativa de retornos de equipamento para o estoque, no encerramento de 
atendimentos de retirada de equipamentos. 

 

• Atendimentos > Execução > Itens p/ Faturamento 
 Corrigido erro que não tratava adequadamente a moeda do item informado. 

 

• Atendimentos > Fluxos 
 Alterada rotina para não permitir cadastrar dois fluxos com a mesma 

descrição. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Autenticações 
 Corrigido erro na validação dos usuários da autenticação duplicados em 

pedidos. A partir de agora a validação irá considerar: 
▪ Usuários já cadastrados em pedidos nas situações Proposta ou 

Pedido; ou 
▪ Usuário cadastrados em pedidos encerrados que ainda não tiveram 

geração de contratos. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos 
 Alterada aplicação para tratar a permissão Cancelar contratos de clientes 

com documentos em aberto. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Alterar Contratos 
 Alterada aplicação para tratar a permissão Cancelar contratos de clientes 

com documentos em aberto. Quando o usuário não puder cancelar os 
contratos do cliente por causa da permissão acima, o campo Opção não 
exibirá a opção Cancelar. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Inclusão Expressa 
 Corrigido erro na validação dos usuários da autenticação duplicados em 

pedidos. A partir de agora a validação irá considerar: 
▪ Usuários já cadastrados em pedidos nas situações Proposta ou 

Pedido; ou 
▪ Usuário cadastrados em pedidos encerrados que ainda não tiveram 

geração de contratos. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência 
 Corrigido erro que não validava os campos Conta, Histórico e Vencimento 

quando ocorria geração de multa, fazendo com que o documento da multa 
fosse gerado na conta zero. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Posição Financeira 
 Adicionado novo botão para gerenciar os acréscimos dos documentos 

(Argentina). 
 

• Empresa > Clientes > Mercado > Transferir 
 Corrigido erro que não respeitava o servidor cadastrado quando o mercado 

era convertido para cliente. 
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• Empresa > Fornecedores > Cadastro > Posição Financeira 
 Alterada aplicação para não exibir o botão de impressão de boletos. 

 

• Empresa > Parâmetros > AFIP 
 Criado painel para configurar a integração com a AFIP (Argentina). 

 

• Empresa > Parâmetros > Campos Complementares 
 Corrigido erro na exibição dos filtros contendo aspas na descrição.  

 

• Empresa > Parâmetros > Contábil 
 Adicionado suporte a busca dentro do campo em todos os campos do tipo 

select da aplicação. 
 

• Empresa > Parâmetros > Dados Obrigatórios 
 Adicionados novos recursos na barra de ferramentas superior: 

▪ Pesquisa rápida; 
▪ Navegação por página. 

 

• Empresa > Parâmetros > Financeiro 
 Criado novo campo para indicar a ordem que os documentos devem ser 

enviados nas remessas bancárias: Ordenação dos documentos enviados nas 
remessas bancárias. Valores permitidos: 

▪ Data de vencimento: ordena os documentos com base no número do 
documento e na data de vencimento; 

▪ Cliente (ideal para envio de carnês): ordena os documentos com 
base no cliente, complemento do documento e data de vencimento. 
Esta opção deve ser utilizada se for necessário que todas as parcelas 
de um carnê sejam enviadas sequencialmente. 

 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > Cuenta Digital 
 Criado painel para configurar a integração com o gateway de pagamentos 

Cuenta Digital (Argentina). 
 

• Empresa > Relatórios > Atendimentos > Geral 
 Adicionados novos campos no filtro: 

▪ Contrato; 
▪ Agendamento. 

 Adicionados novos campos no botão Colunas: 
▪ Contrato; 
▪ Agendamento. 

 Alterado posicionamento de campos no filtro para melhorar a usabilidade. 
 

• Empresa > Relatórios > Relatórios Personalizados 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo onde são listados os relatórios 

disponíveis. 
 Adicionado botão de calendário nos campos do tipo data. 

 

• Financeiro > Baixa Documentos 
 Corrigido erro na baixa de documentos zerados. 
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• Financeiro > Cadastros > Convênios 
 Adicionado suporte à nova palavra mágica nos demonstrativos: 

▪ |CONTRATOS| - Será substituída pelos contratos vinculados ao 
documento.  

 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança 
 Adicionado o campo Seq na tela, que indica o número sequencial da remessa 

gerada (apenas para remessas geradas a partir desta versão). 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Remessa 
 Adicionada nova opção para filtrar apenas clientes ativos na geração de 

remessas. O filtro será aplicado apenas nas ocorrências de registro de títulos. 
 Alteradas todas as rotinas bancárias para salvar o número sequencial da 

remessa gerada. 
 Corrigido erro na tratativa do tamanho do número da remessa para o banco 

237-Bradesco padrão CNAB 400, conforme o tamanho máximo permitido pelo 
banco. 

 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Remessa > Transmitir Arquivo 
 Adicionada nova validação na transmissão das remessas para o banco – 

através da Van Bancária – para não permitir o envio de uma remessa se 
houver outra com sequencial menor ainda não enviada. 

 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Retorno 
 Adicionado suporte a novas ocorrências para o banco 033-Santander padrão 

CNAB 400: 04, 05, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 93, 94. 
 

• Financeiro > Cobrança > Renegociação de Dívidas 
 Corrigido erro que notificava os usuários indevidamente a respeito do 

desbloqueio de clientes (que não haviam sido desbloqueados). 
 

• Financeiro > Comprovantes Fiscais (Argentina) 
 Criada nova aplicação para gerenciar os documentos fiscais da Argentina, 

permitindo o envio dos mesmos à AFIP. 
 

• Financeiro > Estorno de documentos 
 Corrigido erro na geração de movimentação de cobrança (para arquivos de 

remessa) de estornos de documentos de débito em conta. 
 

• Financeiro > Faturamento 
 Adicionado suporte ao desagrupamento de documentos conforme o Ponto de 

Venda (Argentina). 
 Adicionado suporte ao desagrupamento de documentos conforme o Tipo de 

Comprovante (Argentina). 
 Adicionado suporte à geração de faturas com impostos (Argentina). 
 Implementadas melhorias de performance na rotina. 

 

• Financeiro > Impressão de Faturas 
 Adicionado suporte à impressão de faturas (comprovantes fiscais e não 

fiscais) para a Argentina. 
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• Financeiro > Movimento C/C 
 Adicionado novo botão para gerenciar os acréscimos dos documentos 

(Argentina). 
 Corrigido erro ao tentar exportar a consulta para XLS tendo a coluna de 

Contrapartida selecionada. 
 

• Financeiro > Movimento C/C > Inclui 
 Implementadas melhorias de performance na rotina para clientes que utilizam 

o módulo contábil. 
 

• Financeiro > Painel Cuenta Digital 
 Criada aplicação para permitir o envio de documentos para o Cuenta Digital. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 
 Adicionado suporte ao envio de Informações Adicionais nas NFS-e com 

suporte a este campo. 
 Corrigido erro na impressão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e) 

quando o CEP da empresa começava com zero, em algumas cidades. 
 Corrigido erro que não exibia o campo Situação Tributária para as NFS-e da 

cidade de São Bento do Sul/SC. 
 

• Gateway > Redes > NAS 
 Adicionada verificação na rotina de exclusão para não permitir excluir um 

NAS que possua conexões ativas no Radius. 
 

• Utilitários > Central de Usuários > Usuários 
 Criada nova permissão para gerenciar os acréscimos dos documentos 

(Argentina): Financeiro/Gestionar Acrecimientos. 
 Criada nova permissão para permitir o cancelamento de clientes que tenham 

documentos financeiros em aberto (essa permissão será adicionada para 
todos os usuários na atualização de forma automática): Cancelar contratos 
de clientes com documentos em aberto, no bloco Permissões de acesso 
Gerais. 

 Adicionados botões Ver Ativos e Ver Todos na barra de ferramentas 
superior (a aplicação, ao ser acessada, mostrará inicialmente apenas os 
usuários ativos). 

 Adicionados critérios de pesquisa no filtro. 
 Adicionado botão de calendário para os campos Expiração Login, Último 

Acesso e Acesso Liberado Após, no filtro. 
 Corrigido erro na exibição das cidades e ufs da Argentina, no filtro. 

 

• Utilitários > Edição Expressa 
 Corrigido erro ao clicar na opção Fiscal. Os campos referentes a esta opção 

não estavam sendo exibidos. 
 

• Utilitários > Reenvio de E-mail de Faturamento 
 Adicionada nova opção para permitir o reenvio dos e-mails de faturamento 

para clientes que tiveram o envio realizado. 
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RBX SALESFORCE 
 

• Login 
 Corrigido erro de login quando havia dados adicionais do tipo lista 

configurados com valores contendo acentuações ou caracteres especiais. 
 
 


