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Changelog 

11/09/2019 

Versão 3.4.020 

RESUMO 
➢ Integração de pré-faturamentos via integração multiempresas 
➢ Homologado boleto para o banco 422-Safra 
➢ Novas remessas para os bancos 136-Unicred e 422-Safra 
➢ Novo retorno para o banco 422-Safra 
➢ Checklists obrigatórios no encerramento de atendimentos 

 15 implementações em aplicações 
 08 alterações em aplicações 
 24 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 
 Atualizada api para conexão nas Mikrotiks (suspensos, avisoscentral, 

provisionamento). 
 Alteradas mensagens automáticas do chat para exibir o nome do usuário 

(com_center). 
 Corrigida falha durante o retorno nulo dos gateway sms (doemail). 
 Corrigido problema que impedia montar a url dos gateways sms corretamente 

(doemail). 
 Corrigida geração das faturas de serviço nas bases integradas (integra). 
 Corrigido número da versão durante a importação de backups (backup). 
 Corrigida importação e restauração de arquivos contendo parênteses no 

nome (backup). 
 Corrigido erro na execução do Gerencianet nas multiempresas (gerencianet). 
 Corrigidas notificações dos eventos da agenda (com_center). 

 

• Geral 
 Adicionado suporte à validação dos checklists de atendimentos obrigatórios 

em todas as rotinas que encerram atendimentos. 
 Adicionado suporte ao envio de pré-faturamentos nas integrações RBX x RBX 

dos seguintes tipos: 
▪ Descontos; 
▪ Acréscimos; 
▪ Multa; 
▪ Juros; 
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▪ Telefonia. 
 Adicionado suporte à geração de boletos bancários do banco 422-Safra. 
 Atualizada base de ceps dos Correios. 
 Corrigido erro no estorno do faturamento referente ao mês de cancelamento 

pelo Cobrador Virtual, para contratos com dia base diferente de 1. 
 Corrigido erro na substituição da palavra mágica |CONTR_VLRE_PROMO|, 

no aceite eletrônico, acessado através da navegação. 
 

• Atendimentos > Chat 
 Corrigido erro na exibição do botão Acessar Contratos da barra de 

ferramentas. 
 

• Atendimentos > Execução > Editar checklist 
 Adicionado o campo Obrigatório no encerramento? que define se o item 

deverá ser validado como obrigatório no encerramento do atendimento. 
 

• Atendimentos > Execução > Encerramento 
 Adicionada validação de checklists obrigatórios. 
 Corrigido erro de não enviar avisos de novos atendimentos na abertura dos 

mesmos via fluxos. 
 

• Atendimentos > Planejamento de OS 
 Corrigido problema de performance no carregamento da tela. 

 

• Atendimentos > Tópicos > Editar checklist 
 Adicionado o campo Obrigatório no encerramento? que define se o item 

deverá ser validado como obrigatório no encerramento do atendimento. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos 
 Corrigido erro na rotina de integração RBX x RBX. 
 Corrigido erro ao clicar no botão Voltar, após excluir um contrato. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Ativação 
 Alterada rotina de desconexão dos clientes para derrubar apenas as 

autenticações vinculadas aos contratos que foram ativados. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Cancelamento 
 Alterada rotina de desconexão dos clientes para derrubar apenas as 

autenticações vinculadas aos contratos que foram cancelados. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Suspensão 
 Alterada rotina de desconexão dos clientes para derrubar apenas as 

autenticações vinculadas aos contratos que foram suspensos. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência 
 Corrigido erro na validação das vigências na transferência de planos para 

planos. 
 Corrigido erro de validação na transferência de pacotes para pacotes. 
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• Empresa > Clientes > Planos > Cadastro 
 Adicionada opção – no bloco Multa de Canc. – para definir se poderá ser 

gerada multa de cancelamento na transferência de planos/pacotes. 
 

• Empresa > Estoque 
 Corrigido erro na inclusão de produtos em países diferentes de Brasil. A 

moeda do produto estava ficando fixa como “Real (R$)”. 
 

• Empresa > Estoque > Movimento 
 Corrigido erro na inclusão de movimentação de estoque de itens controlados 

por seriais contendo “tab” entre os mesmos. 
 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > RBX ISP 
 Adicionados novos campos no formulário – no bloco Pré-Faturamentos – para 

configurar a integração de pré-faturamentos: 
▪ Integrar pré-faturamentos? 
▪ Quais tipos de pré-faturamentos devem ser integrados? 

 

• Empresa > Relatórios > Financeiro > Documentos Baixados 
 Corrigido erro na utilização do campo Tipo Pessoa do filtro. Ao utilizá-lo, o 

relatório não trazia a quantidade correta de registros. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Remessa 
 Adicionado suporte à geração de arquivos para o banco 136-Unicred, padrão 

CNAB 400. 
 Adicionado suporte à geração de arquivos para o banco 422-Safra, padrão 

CNAB 400. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Retorno 
 Adicionado suporte ao processamento de arquivos do banco 422-Safra, 

padrão CNAB 400. 
 Corrigido erro na exibição da ocorrência 19 nos retornos de débito em conta 

padrão CNAB 150. 
 

• Financeiro > Impressão de Carnês 
 Alterada rotina para que os valores de ISSRF gerados em NFS-e sejam 

concedidos como descontos nos documentos financeiros. 
 

• Financeiro > Faturamento 
 Alterada rotina para que os valores de ISSRF gerados em NFS-e sejam 

concedidos como descontos nos documentos financeiros. 
 

• Financeiro > Pré-Faturamento 
 Adicionado o campo Código interno nos detalhes dos registros. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 
 Adicionado suporte ao envio de IR para as prefeituras de Caxias do Sul/RS e 

Farroupilha/RS. 
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CENTRAL DO ASSINANTE 
 

• Tela Inicial 
 Corrigido erro no alinhamento da logo. 

 

• Finanças > Aviso de Pagamento 
 Corrigido erro no upload de anexos. Os mesmos estavam ficando 

indisponíveis para download no sistema. 
 
 

RBX WORKFORCE 
 

• Encerramento de atendimentos 
 Adicionada validação de checklists obrigatórios. 

 

• Listagem de itens do estoque  
 Corrigido erro na listagem de itens do atendimento. Itens de serviço estavam 

sendo tratados incorretamente, como se fossem de estoque. 
 
 

WEB SERVICES 
 

• Encerramento de atendimentos 
 Adicionada validação de checklists obrigatórios. 

 

• Geração de contratos de pedidos 
 Corrigido erro na conversão de mercados para clientes. Os campos Tipo de 

contribuinte e Tipo Assinante estavam sendo salvos com os valores padrão. 


