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Changelog 

28/10/2019 

Versão 3.5 

RESUMO 
➢ Integração de alocação de comodatos via integração multiempresas 
➢ Integração de retirada de comodatos via integração multiempresas 
➢ Integração de operações de consumo via integração multiempresas 
➢ Integração de operações de cancelamento de consumo via integração 

multiempresas 
➢ Integração com Summit 
➢ Integração com Beenius TV 
➢ Integração com CDN TV 
➢ Geração de boletos bancários de outras empresas 
➢ Geração de remessas bancárias de outras empresas 
➢ Novas remessas bancárias homologadas 
➢ Novos retornos bancários homologados 
➢ Ocorrências do fluxo de atendimento 
➢ Novos web services 
➢ Suporte a NAS com VRF 

 32 implementações em aplicações 
 25 alterações em aplicações 
 48 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 
 Alterada forma de desconexão para NAS contendo VRF (clientes). 

 

• Geral 
 Adicionado suporte à alocação de equipamentos em comodato em clientes 

na integração RBX x RBX. 
 Adicionado suporte à retirada de equipamentos alocados em comodato em 

clientes na integração RBX x RBX (apenas para equipamentos também 
integrados através desta rotina). 

 Adicionado suporte a movimentações de estoque do tipo Consumo na 
integração RBX x RBX, para itens adicionados em atendimentos. 

 Adicionado suporte a movimentações de cancelamento de Consumo (que 
gera uma movimentação de estoque do tipo Devolução de Venda) na 
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integração RBX x RBX (apenas para itens também integrados através desta 
rotina). 

 Adicionadas novas regras de firewall da RBX. 
 Alterado tamanho máximo permitido para os telefones da Argentina de 10 

para 11 dígitos. 
 Atualizado o manual do usuário. 
 Corrigido erro no envio de notificações de atendimentos quando o cliente tinha 

aspas no nome. 
 Corrigido erro na substituição de palavras mágicas de valores, nos modelos 

de contrato de aceite eletrônico, acessados via página de avisos. 
 

• Atendimentos > Chat 
 Corrigido erro no acesso aos telefones dos clientes através do botão da barra 

de ferramentas. 
 

• Atendimentos > Execução 
 Adicionado o campo Tipo de ocorrência no bloco Ocorrências, permitindo a 

inclusão de ocorrências de dois tipos: 
▪ Fluxo: a ocorrência será exibida em todos os atendimentos do fluxo; 
▪ Tópico: a ocorrência será exibida apenas no atendimento onde foi 

incluída. 
 Corrigido erro na geração de NF-e. Os dados de IPI não estavam sendo 

incluídos nas notas fiscais geradas. 
 Corrigido erro na substituição dos dados adicionais de contratos nas palavras 

mágicas configuradas nas informações adicionais das NF-e. 
 

• Atendimentos > Execução > Enviar SMS avulso 
 Corrigido erro no envio de SMS. 

 

• Atendimentos > Execução > Itens p/ Faturamento 
 Foi removido o botão de exclusão de itens adicionados como Consumo. No 

lugar, foi adicionado botão para cancelamento do item. Devido à integração 
RBX, um item que já teve movimentação de estoque não pode ser excluído. 

 Corrigido erro na inclusão de itens parcelados. O valor total das parcelas, em 
alguns casos, ficava diferente do valor total do item em alguns centavos. 

 Corrigido erro na geração de NF-e. Os dados de IPI não estavam sendo 
incluídos nas notas fiscais geradas. 

 Corrigido erro na substituição dos dados adicionais de contratos nas palavras 
mágicas configuradas nas informações adicionais das NF-e. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Endereços 
 Corrigido erro na exibição das UFs da Argentina. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência 
 Corrigido erro na transferência de planos/pacotes para pacote, quando este 

já tinha um terceiro configurado. 
 Corrigido erro na tratativa do faturamento referente aos meses anteriores ao 

cancelamento do contrato, quando o usuário selecionava a opção “Manter 
faturamento atual”. 

 Corrigido erro na tratativa dos endereços de cobrança/instalação na 
transferência de pacotes para pacotes. 
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 Corrigido erro na geração do boleto de cobrança referente à multa contratual. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > IPs > Assistente de inclusão 
 Corrigido problema de performance quando havia muitos IPs cadastrados. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Posição Financeira > Enviar boleto por e-mail 
 Corrigido erro no cálculo de juros e multa de boletos vencidos enviados por 

e-mail. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Posição Financeira > Enviar linha digitável por sms 
 Corrigido erro no envio da linha digitável para documentos com vencimento 

atualizado. 
 

• Empresa > Clientes > Pedidos 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos: 

▪ Plano; 
▪ Pacote; 
▪ Serviço. 

 Corrigido erro na exibição das UFs da Argentina nos campos de endereços. 
 Corrigido erro no acesso do botão Definir descrição do desconto por período, 

na aba Planos. 
 

• Empresa > Clientes > Pedidos > Nova Venda 
 Corrigido erro na exibição do símbolo da moeda, para moedas diferentes de 

Real (R$). 
 Corrigido erro na exibição dos itens do pedido, após adicionar informações de 

terceiros. 
 

• Empresa > Fornecedores > Ordem de Compra 
 Corrigido erro no filtro do campo Situação. Para filtrar ordens de compra na 

situação Digitada deverá ser utilizada a condição do campo igual a Conteúdo 
vazio. 

 

• Empresa > Parâmetros > Certificados Digitais 
 Corrigido erro na geração de novos certificados digitais do tipo SSL em 

sistemas rodando em outros países. 
 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > Beenius TV 
 Criada nova aplicação para configurar a integração entre o RBX e o Beenius 

TV. 
 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > CDN TV 
 Criada nova aplicação para configurar a integração entre o RBX e o CDN TV. 

 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > RBX ISP 
 Foram adicionados dois novos botões para configurar correlações entre: 

▪ Produtos; 
▪ Locações de estoque. 

 Adicionados novos campos no formulário – no bloco Estoque – para 
configurar a integração de estoque: 

▪ Integrar estoque? 
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▪ Quais operações de estoque devem ser integradas? 
 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > Summit 
 Criada nova aplicação para configurar a integração entre o RBX e a Summit. 

 

• Empresa > Relatórios > Atendimentos > Geral 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Autenticações 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Contratos por QoS 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Endereços dos Contratos 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Equipamentos Cadastrados 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Clientes > IPs 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Geral 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Financeiro > Avisos de Pagamento 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Financeiro > Documentos Baixados 
 Adicionado campo Bx Conta no filtro, nos detalhes da consulta e no botão 

Colunas. 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Financeiro > Prévia do Faturamento 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Fornecedores > Geral 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
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• Empresa > Relatórios > Mercado > Geral 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 

• Empresa > Relatórios > Pedidos > Geral 
 Alterada forma de execução da pesquisa rápida para que a mesma respeite 

o filtro avançado já aplicado. 
 Corrigido erro na exibição do campo Cidade. 

 

• Financeiro > Baixa Documentos 
 Alterada rotina para que o comando de desconexão dos clientes seja 

realizado pelo console. 
 

• Financeiro > Baixa Múltipla de Documentos 
 Alterada rotina para que o comando de desconexão dos clientes seja 

realizado pelo console. 
 

• Financeiro > Cadastros > Classificadores 
 Adicionado campo Código na interface. 
 Removido o campo indicador da quantidade de linhas. 

 

• Financeiro > Cadastros > Convênios 
 Adicionado suporte a novas versões de remessa do banco 104-Caixa 

Econômica Federal tipo SIACC: 
▪ Versão 04-NSGD 
▪ Versão 05-SIDEC 
▪ Versão 05-NSGD 

 Adicionado o campo Enviar dados do Sacador/Avalista para o banco 756-
Sicoob na aba Remessa. 

 Adicionado o campo Gerar remessa com dados deste beneficiário? em um 
novo bloco para indicar que os arquivos de remessa do convênio em questão 
devem ser gerados com os dados do beneficiário cadastrados nos campos 
deste bloco. 

 Os campos Nome do Beneficiário, CNPJ do Beneficiário e Endereço do 
Beneficiário foram movidos para o novo bloco indicado no item anterior. Estes 
campos só poderão ser preenchidos quando o convênio bancário for referente 
a outra empresa. 

 

• Financeiro > Cartões de Crédito/Débito > Cobranças Periódicas 
 Alterada rotina para que o comando de desconexão dos clientes seja 

realizado pelo console. 
 

• Financeiro > Central de Arrecadação 
 Alterada rotina para que o comando de desconexão dos clientes seja 

realizado pelo console. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Remessa 
 Adicionado suporte à geração de arquivo para o banco 033-Santander padrão 

CNAB 240. 
 Adicionado suporte à geração de arquivos de remessa com os dados do 

beneficiário (CNPJ e Razão Social) informados nos convênios bancários. 
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• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Retorno 
 Adicionado suporte ao processamento de arquivos do banco 136-Unicred 

padrão CNAB 400. 
 Corrigido erro na tratativa de pagamentos duplicados para documentos que 

foram transferidos de conta nas rotinas abaixo: 
▪ 748-Sicredi CNAB 400; 
▪ 033-Santander CNAB 240. 

 

• Financeiro > Cobrança > Renegociação de Dívidas > Nova 
 Corrigido erro na listagem de documentos dos clientes. 

 

• Financeiro > Estorno de documentos (Argentina) 
 Corrigido erro no cancelamento indevido de faturas de serviço já autorizadas 

na AFIP. 
 

• Financeiro > Faturas de Serviço 
 Corrigido erro na exibição da data de emissão nas faturas da Argentina. 
 Corrigido erro na exibição da data de desconexão do cliente nas faturas da 

Argentina. 
 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 
 Adicionado suporte à emissão de NFS-e para a cidade de Carmo da 

Cachoeira/MG. 
 Adicionado novo botão na barra de ferramentas inferior – Processar arquivo 

NFS-e – para acesso à aplicação de processamento dos arquivos de retorno 
de NFS-e gerados pelas prefeituras que não possuem web services. 

 Adicionado o campo Código de Benefício Fiscal na UF na tela de itens de NF-
e. 

 Corrigido erro na autorização de NFS-e para a cidade de Cascavel/PR com 
séries de RPS diferentes de 1. 

 Corrigido erro na assinatura de NF-e contendo caracteres especiais nos 
dados adicionais. 

 Corrigido erro na substituição da palavra mágica |VLR_TOT_NF| no texto do 
canhoto das notas fiscais modelos 21/22. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas > Cancelamento 
 Corrigido erro na geração da ocorrência de pedido de baixa, para documentos 

estornados via rotina de cancelamento de notas fiscais. 
 

• Gateway > Redes > NAS 
 Adicionado campo para indicar o nome da VRF em NAS do tipo Huawei. 
 Adicionado campo para informar a versão do SNMP. 
 Alterado posicionamento do campo Descrição. 

 

• Monitor > Clientes On-Line 
 Corrigido erro na desconexão de clientes configurados com realm. 

 

• Monitor > Extrato Radius 
 Corrigido erro ao filtrar os motivos de desconexão abaixo: 

▪ User Request; 
▪ Lost Carrier; 
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▪ NAS Request. 
 

• Utilitários > Edição Expressa 
 Corrigido erro de validação de certificado digital A1 na opção Fiscal > Gerar 

Notas. 
 

• Utilitários > Painel Beenius TV 
 Criado novo painel para exibir os clientes e contratos já integrados ao Beenius 

TV, bem como a opção de gerenciar dispositivos. 
 

• Utilitários > Reenvio de E-mail de Faturamento 
 Corrigido erro ao reenviar e-mail de faturamento contendo notas fiscais e 

faturas geradas em outras empresas. 
 
 
 

CENTRAL DO ASSINANTE 
 

• Telefonia > Extrato de Ligações 
 Criada nova consulta para exibir o extrato de ligações da plataforma de 

telefonia Summit. 
 
 

WEB SERVICES 
 

• Foram criados novos serviços: 
 Inclusão de equipamento em comodato em clientes; 
 Retirada de equipamento em comodato em clientes; 
 Movimentação avulsa de estoque; 
 Alteração de autenticações; 
 Exclusão de autenticações. 

 

• Foi corrigida tratativa de ambiente de homologação nos serviços abaixo: 
 Aceite eletrônico de contratos; 
 Ativação de contratos; 
 Cadastrar autenticação; 
 Encerramento de atendimentos; 
 Encerramento de pedidos; 
 Geração de contratos de pedidos; 
 Retornar contrato em html de um cliente. 

 

• Encerramento de atendimentos 
 Corrigido erro na substituição dos dados adicionais de contratos nas palavras 

mágicas configuradas nas informações adicionais das NF-e. 
 

• Cadastro de autenticações 
 Corrigido erro na validação dos NAS permitidos. 
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RBX WORKFORCE 
 

• Gerência de autenticações 
 Corrigido erro na validação dos NAS permitidos. 

 

• Listagem de itens de atendimentos 
 Foi removido o botão de exclusão de itens adicionados como Consumo. No 

lugar, foi adicionado botão para cancelamento do item. Devido à integração 
RBX, um item que já teve movimentação de estoque não pode ser excluído. 

 

• Encerramento de atendimentos 
 Corrigido erro na geração de NF-e. Os dados de IPI não estavam sendo 

incluídos nas notas fiscais geradas. 
 Corrigido erro na substituição dos dados adicionais de contratos nas palavras 

mágicas configuradas nas informações adicionais das NF-e. 


