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Changelog 

02/12/2019 

Versão 3.5.002 

RESUMO 
 26 implementações em aplicações 
 07 alterações em aplicações 
 32 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. 
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• Executáveis do sistema operacional 
 Corrigida verificação de ssl ativo (isprouter). 
 Corrigida comunicação do webservice para envio de código de barras.  
 Corrigida validação de gateways sms quando não retorna informações. 

 

• Geral 
 Corrigido erro de exibição de algumas opções no índice do manual do usuário. 
 Corrigido erro na impressão de boletos sem nome do beneficiário. 
 Corrigido erro na concessão dos descontos nos documentos financeiros 

referentes à retenção de ISS das NFS-e. O desconto estava sendo concedido 
duas vezes. 

 Corrigido erro no cálculo do ISS nas NFS-e geradas a partir de planos, 
pacotes ou serviços configurados com mais de 1 item fiscal. 

 Corrigido erro no desbloqueio de contratos do sistema, automaticamente, em 
contratos que foram bloqueados manualmente. 

 Corrigido erro na tela do agendamento da atualização quando o usuário não 
informava uma hora (deixava apenas a data). 

 

• Atendimentos > Chat 
 Corrigido erro na substituição dos usuários contendo ponto (o ponto era 

substituído por um underline). 
 

• Atendimentos > Planejamento de OS 
 Adicionado filtro para exibir os usuários ativos ou inativos. 
 Alterada seleção inicial da aplicação para exibir apenas os usuários ativos. 

 

• Atendimentos > Serviços > Dados fiscais 
 Adicionado suporte a alíquotas de ISS com 4 decimais, nas NFS-e. 

 

• Empresa > Aviso de Pagamento 
 Adicionado log de transações para salvar as alterações realizadas nesta tela. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro 
 Corrigido erro ao apagar o número de endereço do cadastro. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Cancelamento 
 Alterada rotina para cancelar notas fiscais – modelos 21/22 – que estejam nas 

situações digitada ou emitida, referentes ao documento financeiro do 
período de cancelamento, quando este for estornado. As notas fiscais serão 
canceladas apenas se: 

▪ A data de emissão das mesmas for igual ao mês atual; 
▪ As notas não estiverem em arquivos fiscais; 
▪ As notas forem dos modelos 21 ou 22; 
▪ As notas estiverem em uma das situações: digitada ou emitida. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência 
 Alterada rotina para cancelar notas fiscais – modelos 21/22 – que estejam nas 

situações digitada ou emitida, referentes ao documento financeiro do 
período de transferência, quando este for estornado. As notas fiscais serão 
canceladas apenas se: 

▪ A data de emissão das mesmas for igual ao mês atual; 
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▪ As notas não estiverem em arquivos fiscais; 
▪ As notas forem dos modelos 21 ou 22; 
▪ As notas estiverem em uma das situações: digitada ou emitida. 

 

• Empresa > Clientes > Mercado 
 Corrigido erro ao apagar o número de endereço de cadastro. 

 

• Empresa > Clientes > Planos > Cadastro > Dados fiscais 
 Adicionado suporte a alíquotas de ISS com 4 decimais, nas NFS-e. 

 

• Empresa > Clientes > Planos > Cadastro > Dados fiscais da adesão 
 Adicionado suporte a alíquotas de ISS com 4 decimais, nas NFS-e. 

 

• Empresa > Clientes > Planos > Pacotes > Dados fiscais 
 Adicionado suporte a alíquotas de ISS com 4 decimais, nas NFS-e. 

 

• Empresa > Estoque > Cadastro de Produtos 
 Adicionado o campo Código de Benefício Fiscal na UF nos parâmetros fiscais 

dos produtos. 
 

• Empresa > Fornecedores > Cadastro 
 Corrigido erro ao apagar o número de endereço do cadastro. 

 

• Empresa > Parâmetros > Central do Assinante > Web 
 Criado novo campo para personalizar o conteúdo do SMS enviado pela 

Central do Assinante, contendo a linha digitável para pagamento do boleto. O 
novo campo ficou posicionado no bloco Configurar envio de linha digitável por 
sms. 

 

• Empresa > Parâmetros > Dados Obrigatórios 
 Adicionado suporte a marcar o Convênio como dado obrigatório para clientes 

e mercados. Também será possível escolher um convênio padrão, desde que 
o Local de Cobrança também esteja configurado com um valor padrão. 

 

• Empresa > Relatórios > Atendimentos > Tópicos vs Causas 
 Adicionados novos campos no filtro: Hora AB e Hora BX. 
 Adicionado recurso de pesquisa rápida na consulta. 
 Corrigido erro na exibição dos conteúdos dos campos Assunto e Solução nos 

detalhes da consulta. 
 

• Empresa > Relatórios > Financeiro > Documentos Baixados 
 Adicionado o campo Conta no botão Colunas do relatório. 
 Adicionado o campo UF no filtro do relatório. 
 Alterado o campo Conta, no filtro, para que o mesmo passe a ser obrigatório, 

afim de melhorar a performance da consulta. 
 

• Empresa > Relatórios > Financeiro > Documentos Estornados 
 Adicionado o campo Fatura no botão Colunas. 
 Adicionado o campo Fatura nos detalhes dos registros. 
 Adicionado o campo Fatura no filtro do relatório. 
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• Empresa > Relatórios > Financeiro > Faturas de Serviço 
 Adicionado novo campo no filtro: Plano. 
 Adicionado o campo Cliente na interface principal do relatório. 
 Adicionado recurso de pesquisa rápida na barra de ferramentas superior da 

aplicação. 
 Corrigida exibição dos detalhes dos registros. 

 

• Financeiro > Aviso de Pagamento 
 Corrigido erro na data prevista de bloqueio ao informar um aviso de 

pagamento para um documento. 
 

• Financeiro > Baixa Documentos 
 Corrigido erro na exibição da mensagem referente a documento não 

vinculado a contratos, para documentos de fornecedores. 
 

• Financeiro > Cadastros > Convênios 
 Adicionada opção – na aba Remessa – para desmarcar o envio do registro 

Tipo 5 – Cobrança e-mail nos convênios do banco 341-Itaú. 
 

• Financeiro > Cadastros > Convênios de Cartão 
 Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos abaixo: 

▪ Contas a Receber (Administradora); 
▪ Histórico – Documentos a receber (Administradora); 
▪ Histórico – Documentos a receber (Clientes); 
▪ Histórico – Recebimentos (Clientes); 
▪ Histórico – Tarifas de cartão. 

 Removido suporte à versão antiga (1.5) da plataforma e-commerce da Cielo. 
 Removido o campo “Versão” da tela. 

 

• Financeiro > Cartões de Crédito/Débito > Cobranças Periódicas 
 Adicionados campos de desconto, multa e juros para permitir a cobrança de 

documentos vencidos. 
 Corrigido erro na data do documento a receber da Cielo gerado por esta 

rotina. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Remessa 
 Alterada remessa do banco 756-Sicoob, referente aos dados enviados nos 

campos de data para início de cobrança dos juros e multas, conforme novo 
manual. 

 Alterada remessa do banco 422-Safra para enviar o dígito da agência. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Retorno 
 Corrigido erro na tratativa de pagamentos duplicados para documentos que 

foram transferidos de conta nas rotinas abaixo: 
▪ 748-Sicredi CNAB 240; 
▪ 033-Santander CNAB 240 
▪ 001-Banco do Brasil CNAB 240 e 400; 
▪ 341-Itaú CNAB 400; 
▪ 237-Bradesco CNAB 240 e 400. 
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• Financeiro > Cobrança > Arquivos > Retorno (Van Bancária) 
 Corrigido erro no processamento de arquivos de retorno do banco 001-Banco 

do Brasil, quando havia mais de um convênio cadastrado com a mesma conta 
corrente. 

 

• Financeiro > Cobrança > Central de Cobrança 
 Corrigido erro no acesso à aplicação. 
 Corrigido erro ao utilizar as condições especiais de filtro do campo Último 

bloqueio. 
 Corrigido erro na exportação para xlsx. 

 

• Financeiro > Contábil > Cadastros > Modelos DRE 
 Corrigido erro na manutenção dos registros (inclusão, alteração e exclusão). 

 

• Financeiro > Faturas de Serviço (Argentina) 
 Corrigido erro de perder o filtro do botão “Ver Todas” ao acessar a 

visualização dos impostos de uma fatura. 
 Corrigido erro na impressão dos valores na fatura em PDF. 

 

• Financeiro > Impressão de Boletos 
 Corrigido erro na formatação do campo Agência nos boletos do banco 422-

Safra. 
 

• Financeiro > Impressão de Recibos de pagamento 
 Alterada impressão do recibo padrão do sistema para exibir o mesmo 

endereço que está sendo exibido no boleto. 
 

• Financeiro > Movimento C/C > Alterar composição 
 Corrigido erro ao alterar o valor de um documento. A data de competência 

dos lançamentos contábeis de emissão estavam sendo alterados 
automaticamente. 

 

• Financeiro > Movimento C/C > Gerenciar desconto financeiro 
 Corrigido erro de “dados contábeis inválidos” quando o usuário informava o 

valor do desconto no campo e já clicava no botão “OK”, não dando tempo da 
aplicação processar e realizar os cálculos necessários. 

 

• Fiscal > Arquivo Fiscal (NFS-e) 
 Corrigido erro na geração dos arquivos fiscais de NFS-e para a cidade de 

Tubarão/SC. 
 

• Fiscal > Naturezas de Operações > Itens 
 Adicionado o campo Código de Benefício Fiscal na UF nos itens de notas 

modelo 55. 
 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 
 Corrigido erro no envio de NFS-e com múltiplos itens para alguns municípios. 

 

• Gateway > Firewall 
 Adicionada validação para não permitir o cadastro de INPUT GERAL na porta 

de destino 22. 
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WEB SERVICES 
 

• Envio de aviso de pagamento 
 Corrigido erro na estrutura do retorno da mensagem de erro, no campo 

referente ao código do erro. 


