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Changelog 

11/11/2019 

Versão 3.5.001 

RESUMO 
 08 implementações em aplicações 
 03 alterações em aplicações 
 18 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 
 Corrigido funcionalidade que remove ips duplicados (radius_interim). 

 

• Geral 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos Centro de 

Custo e Conta Contábil nas telas onde são feitas as manutenções dos dados 
contábeis dos documentos. 

 Corrigido erro na substituição de palavras mágicas de dados adicionais de 
clientes e contratos nas informações adicionais das notas fiscais geradas 
através das rotinas de faturamento e estoque. 

 Corrigido erro que permitia enviar linha digitável de boleto registrado, com 
vencimento atualizado, mesmo quando configurado para não permitir esta 
atualização no menu Empresa > Parâmetros > Financeiro. 

 Corrigido erro no cálculo dos juros e multas para serem substituídos nas 
palavras mágicas das instruções dos boletos bancários. 

 

• Atendimentos > Execução 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos: 

▪ Grupo de usuários (designação); 
▪ Usuário (designação); 
▪ Causa (encerramento). 

 Corrigido erro no carregamento do mapa de cadastros de mercados, 
acessados através do botão “Alterar dados do cadastro”. 

 Corrigido erro que adicionava novas ocorrências indicando a alteração de 
checklists quando o usuário clicava no botão “Salvar”, mesmo quando 
nenhum checklist tinha sido alterado. 
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• Atendimentos > Serviços > Dados fiscais 
 Corrigido erro que permitia deixar o campo Código vazio nos modelos de nota 

nos quais o mesmo era exigido. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro 
 Corrigido erro de offset ao salvar cadastros. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Inclusão Expressa 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos: 

▪ Plano; 
▪ Pacote. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Incluir lançamento financeiro 
 Corrigido erro ao clicar no botão “Sair” após inclusão de novo documento 

financeiro no cliente. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Posição Financeira 
 Alterada exibição dos botões abaixo para que os mesmos só sejam exibidos 

para boletos: 
▪ Enviar boleto por e-mail; 
▪ Enviar linha digitável por sms; 
▪ Imprimir. 

 

• Empresa > Clientes > Pedidos 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para o campo Pré-Lançamento 

Contábil, no bloco Adesão. 
 

• Empresa > Clientes > Planos > Cadastro > Dados fiscais 
 Corrigido erro que permitia deixar o campo Código vazio nos modelos de nota 

nos quais o mesmo era exigido. 
 

• Empresa > Clientes > Planos > Cadastro > Dados fiscais da adesão 
 Corrigido erro que permitia deixar o campo Código vazio nos modelos de nota 

nos quais o mesmo era exigido. 
 

• Empresa > Clientes > Planos > Pacotes > Dados fiscais da adesão 
 Corrigido erro que permitia deixar o campo Código vazio nos modelos de nota 

nos quais o mesmo era exigido. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Remessa 
 Corrigido erro na geração de remessas para o banco 422-Safra padrão CNAB 

400. 
 

• Financeiro > Cobrança > Central de Cobrança 
 Alterada exibição dos botões abaixo para que os mesmos só sejam exibidos 

para boletos: 
▪ Enviar boleto por e-mail; 
▪ Enviar linha digitável por sms; 
▪ Imprimir. 
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• Financeiro > Contábil > Cadastros > Centros de Custo > Grupos de Cobrança 
 Adicionada recurso de pesquisa rápida na barra de ferramentas superior. 
 Adicionada validação de chave única para o campo Grupo. 
 Corrigido erro que não exibia mais de 10 registros na tela. 

 

• Financeiro > Estorno de documentos 
 Corrigido erro que cancelava faturas indevidamente no estorno do documento 

(Argentina). 
 

• Financeiro > Movimento C/C 
 Alterada exibição dos botões abaixo para que os mesmos só sejam exibidos 

para boletos: 
▪ Enviar boleto por e-mail; 
▪ Enviar linha digitável por sms; 
▪ Imprimir. 

 

• Fiscal > Notas Fiscais Recebidas > Novo Item 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos abaixo: 

▪ Unidade; 
▪ Modelo; 
▪ Conta Contábil; 
▪ Unidade no estoque.  

 

• Utilitários > Edição Expressa 
 Corrigido erro ao selecionar o campo Grupo em alguma alteração de 

Clientes/Autenticações. Não eram encontrados registros para alteração. 
 
 

CENTRAL DO ASSINANTE 
 

• Aceite Eletrônico 
 Corrigido erro de não exibir o botão para confirmar o aceite eletrônico do 

contrato após o login. 
 
 

WEB SERVICES 
 

• Aceite Eletrônico de Contratos 
 Adicionado suporte à alteração da data de início dos contratos. 

 

• Cadastro de Pedidos 
 Corrigido erro quando era informado um complemento maior do que o 

suportado pelo campo. 


