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Changelog 

15/07/2019 

Versão 3.4.016 

RESUMO 
➢ Remessa Sicredi CNAB 240 
➢ Retorno Sicredi CNAB 240 
➢ Geração de boletos para Uniprime 
➢ Arredondamentos para a moeda Guarani 

 05 implementações em aplicações 
 11 alterações em aplicações 
 17 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 
 Atualizado controle de licenças multiempresas (rbclient). 
 Corrigida tratativa de permissões das aplicações web (integra). 
 Corrigido erro na recuperação de dados da licença (rbclient). 
 Corrigida combinação de gráficos de clientes que possuem algum contrato 

sem informação (pegatraf.graf). 
 

• Geral 
 Adicionado suporte à geração de boletos do banco 084-Uniprime. 
 Alterados logs do salesforce para facilitar a busca no log de transações. 
 Corrigido erro na substituição da palavra mágica |CONTRATOS| utilizadas 

nos demonstrativos dos boletos. 
 Corrigido erro na integração com o Aqui Pago, para baixa de documentos, 

quando a janela de lançamentos estava configurada apenas com o intervalo 
inicial ou intervalo final. 

 Corrigido erro na rotina de geração de fatura de serviços pela rotina de 
faturamento automático, que estava deixando o nome do usuário de emissão 
em branco. 

 Corrigido erro na baixa de documentos com cartão de crédito online – via 
integração Cielo – quando o cliente tinha uma data de nascimento inválida. 
Neste caso, a Cielo não conseguia processar a requisição e ocorria uma falha 
de comunicação. 

 Corrigido erro no controle de ips estáticos quando os clientes eram 
desconectados. 
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• Atendimentos > Execução > Itens p/ Faturamento 
 Corrigido erro no cancelamento da venda de um produto que foi 

comercializado através de uma locação transitória. Neste caso, não era 
possível movimentar o estoque (depois do cancelamento). A partir de agora, 
o sistema irá gerar um novo atendimento para retirada de equipamentos a fim 
de tratar a devolução do equipamento (que estará na locação transitória). 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Cancelamento 
 Alterada rotina para tratar os arredondamentos dos valores de multa na 

moeda Guarani. 
 Corrigido erro na exibição da multa de cancelamento ao cancelar vários 

contratos que geram multas em moedas diferentes. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Inclusão Expressa 
 Alterada rotina de faturamento para tratar os arredondamentos dos valores de 

adesão na moeda Guarani. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Posição Financeira (multimoedas) 
 Alterada rotina para tratar os arredondamentos dos valores de juros, multa e 

descontos na moeda Guarani. 
 

• Empresa > Clientes > Planos > Parâmetros Avançados 
 Adicionada nova opção no campo Tipo da aba Avançado (Exceções): 

Contratos em Instalação. 
 

• Empresa > Estoque > Transferência de Locação 
 Corrigido erro que permitia que o usuário informasse espaços em branco no 

campo Seriais, o que invalidava a validação da quantidade de seriais. 
 

• Empresa > Relatórios > Atendimentos > Geral 
 Alterados os campos de endereço (Endereço, Rua, Bairro e Complemento) 

para respeitar o endereço de instalação do contrato, quando houver. 
 

• Empresa > Relatórios > Financeiro > Faturamento 
 Adicionado o campo Grupo de cobrança no filtro de relatório. 

 

• Empresa > Relatórios > Relatórios Personalizados 
 Alterada a forma de contabilizar a quantidade de filtros do relatório para que 

um mesmo filtro possa ser utilizado mais do que uma vez. 
 

• Financeiro > Baixa Documentos 
 Alterada rotina para tratar os arredondamentos dos valores de juros, multa e 

descontos na moeda Guarani. 
 Corrigido erro na baixa de documentos que possuem complemento com 

aspas. 
 

• Financeiro > Central de Arrecadação 
 Corrigido erro ao baixar um documento. 
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• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Remessa 
 Adicionado suporte à geração de arquivos de remessa do banco 748-Sicredi, 

padrão CNAB 240. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Retorno 
 Removido o campo numdebancos da tela de processamento dos arquivos de 

retorno nos bancos da Argentina. 
 Adicionado suporte a arquivos de retorno do banco 748-Sicredi, padrão CNAB 

240. 
 

• Financeiro > Faturamento 
 Alterada rotina de faturamento para tratar os arredondamentos na moeda 

Guarani. 
 

• Financeiro > Impressão de Carnês 
 Corrigido erro ao carregar os campos Convênio e Cobrança configurados nas 

preferências do usuário. 
 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 
 Corrigido erro na transmissão de NFS-e para a cidade de Teixeira de 

Freitas/BA. 
 

• Monitor > Clientes On-Line 
 Alterada rotina de desconexão do cliente (acessada através do botão 

Desconectar da barra de ferramentas superior) para que a mesma seja 
efetivada pelo console. 

 
CENTRAL DO ASSINANTE MOBILE 

 

• Solicitar Atendimento 
 Corrigido erro de não realizar as devidas tratativas de designação de 

atendimentos, inclusão de checklists e envio de notificações. 
 
 

RBX MOBILE 
 

• Login 
 Corrigido erro ao tentar fazer login no aplicativo. 


