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Changelog 

07/01/2020 

Versão 3.5.003 

RESUMO 
➢ Cobrança recorrente automática 
➢ Autenticação em dois fatores para o login 
➢ Configuração de retenções de logs 
➢ Novos web services para bloqueio e desbloqueio de contratos 
➢ Suporte a bloqueios e desbloqueios de contratos nas integrações rbx/rbx 

 31 implementações em aplicações 
 08 alterações em aplicações 
 23 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 
 Criada nova aplicação para limpeza das tabelas configuradas no sistema 

(limpeza_geral). 
 Desabilitada desconexão de clientes durante reload dos avisos 

(avisos_central). 
 Corrigidas mensagens de erros da auditoria dos contatos (integra). 

 

• Geral 
 Adicionado suporte a novos bins de cartões para a bandeira Elo. 
 Adicionado suporte à operação de Bloqueio de contratos nas integrações 

RBX/RBX. 
 Adicionado suporte à operação de Desbloqueio de contratos nas integrações 

RBX/RBX. 
 Criado recurso de autenticação em 2 fatores para o login web do sistema. A 

autenticação poderá ser feita através de e-mail ou sms. 
 Adicionado suporte à execução automática da rotina de cobrança recorrente 

por cartão de crédito. 
 Corrigido acesso à tela inicial do sistema em aplicativos móveis (a tela não 

estava responsiva). 
 Corrigido cálculo de juros do banco 237-Bradesco. 
 Corrigido erro no cálculo das horas úteis. 
 Corrigido erro no envio de sms do Cobrador Virtual para clientes do Paraguai 

e Argentina. 
 Corrigido erro na rotina de integração de baixas via integração rbx/rbx. Em 

alguns casos, documentos baixados via retorno bancário já eram enviados 
para a base integrada, antes mesmo do retorno ter sido completamente 
processado. Neste caso, faltavam parâmetros e a baixa não era realizada na 
base integrada. 

 

• Atendimentos > Execução > Histórico de pedidos 
 Corrigido erro que não exibia o botão Sair na barra de ferramentas. 

 

• Atendimentos > Execução > Impressão de OS customizada 
 Corrigido erro na substituição da palavra mágica 

|FATURAMENTO_VALOR_TOTAL|. 
 

• Atendimentos > Planejamento de OS 
 Corrigido erro de perder o filtro quando uma OS era alterada de posição. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro 
 Adicionada tratativa específica quando o cliente possui tipo de cobrança igual 

a Cartão. Neste caso, os campos Local Cobrança e Convênio para geração 
de boletos ficarão desabilitados. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Inclusão Expressa 
 Corrigido erro ao informar um desconto negativo no campo Desconto. Neste 

caso, o campo Total Mensal não estava sendo atualizado. 
 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência 
 Corrigido erro na tratativa de dependências quando ocorria a transferência de 

um pacote para outro contendo menos planos. 
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• Empresa > Clientes > Mercado 
 Adicionada tratativa específica quando o mercado possui tipo de cobrança 

igual a Cartão. Neste caso, os campos Local Cobrança e Convênio para 
geração de boletos ficarão desabilitados. 

 

• Empresa > Clientes > Pedidos > Nova Venda 
 Corrigido erro de offset na tela, em alguns casos. 

 

• Empresa > Estoque > Requisições 
 Adicionado novo motivo para rejeição de requisições: Solicitação incorreta. 

 

• Empresa > Parâmetros > Controle de Acesso > Segurança 
 Foram adicionados novos campos no bloco Autenticação em dois fatores: 

▪ Habilitar: define se a autenticação em dois fatores está ativa no 
sistema. É possível ativar em modo opcional e em modo obrigatório. 

▪ Gateway de SMS: informar apenas se a autenticação em dois fatores 
for configurada para receber o código de validação por sms. Se não 
configurada, será possível receber o código apenas por e-mail. 

 

• Empresa > Parâmetros > Envio de E-mail 
 Foram adicionadas novas regras de validação referentes à autenticação com 

2 fatores para cadastros dos tipos de e-mail. Os e-mails referentes a este 
recurso são enviados do tipo Bloqueio de Usuário. 

 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > Beenius TV 
 Alterado o campo Dado Adicional Auth Pin para que mesmo passe a aceitar 

campos complementares de contratos. 
 

• Empresa > Parâmetros > Retenções de Logs 
 Criada nova interface para configurar o tempo de retenção dos logs e filas do 

sistema. Nesta versão serão enviados os tempos padrão para cada tabela. 
Será necessário acessar esse menu e alterar ou desativar as tabelas que se 
desejam não ser limpas ou que tenham um tempo de retenção diferente do 
padrão. 

 

• Empresa > Relatórios > Financeiro > Avisos de Pagamento 
 Adicionado o campo Usuário no relatório, que indica o usuário (do sistema ou 

da central do assinante) que realizou o aviso de pagamento. Atenção: esta 
informação passou a ser salva no banco de dados na versão 3.5.002. Avisos 
anteriores não conterão essa informação. 

 Adicionado o campo Origem aviso no botão Colunas, que indica a origem do 
aviso (sistema ou central do assinante). 

 Adicionados novos campos no filtro: 
▪ Situação do cliente; 
▪ Grupo de cobrança; 
▪ Usuário; 
▪ Origem aviso. 

 Alterado relatório para ser aberto inicialmente no filtro. 
 Reposicionados campos na tela para melhoria de interface. 
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• Empresa > Relatórios > Financeiro > Prévia do Faturamento 
 Adicionado campo Grupo de cobrança no filtro. 
 Corrigido erro na exportação do relatório para xlsx. 

 

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

vinculado a contratos, para documentos de mercados. 
 

• Financeiro > Cadastros > Convênios de Cartão 
 Adicionados novos campos para configurar a execução automática da rotina 

de cobrança recorrente: 
▪ Horário de execução da rotina: define em qual horário a rotina será 

executada, automaticamente, pelo sistema. 
▪ Contas a receber: define em quais contas a rotina irá procurar por 

documentos a vencer dos clientes. 
▪ Usuários para notificação em caso de erro: define quais usuários serão 

notificados em caso de erro durante a execução da rotina. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança 
 Adicionado recurso de pesquisa rápida na barra de ferramentas superior, 

permitindo pesquisar pelos campos abaixo: 
▪ Convênio; 
▪ Arquivo; 
▪ Seq; 
▪ Usuário. 

 Adicionados novos campos no filtro: 
▪ Convênio; 
▪ CNAB; 
▪ Sequencial. 

 Alterado o tipo do campo Banco para select com opção de pesquisa. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Remessa 
 Corrigido erro na geração de remessas do banco 1-Banco do Brasil, padrão 

CNAB 400, referente ao desconto pontualidade. 
 

• Financeiro > Cobrança > Central de Cobrança 
 Corrigido erro na utilização das condições especiais do campo Dias em atraso 

no filtro. 
 

• Financeiro > Faturamento 
 Corrigido erro na geração de documentos de terceiros na conta zero, quando 

não havia parâmetros financeiros cadastrados no terceiro, mas havia 
vencimentos configurados. 

 

• Financeiro > Impressão de Carnês 
 No campo Clientes que fica localizado dentro do bloco Filtro Avançado, existe 

um ícone que lista os clientes que já possuem carnê gerado. A consulta aberta 
por este ícone foi alterada para que, sempre que um cliente possua um 
contrato ainda não faturado para o período informado, o mesmo seja exibido 
na lista. 
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• Financeiro > Impressão de Faturas 
 Foi adicionado o campo Situação que permite filtrar a situação dos 

documentos financeiros (Não estornados, Todos ou Estornados). 
 

• Fiscal > Notas Fiscais Recebidas > Edição > Itens 
 Aumentado o tamanho do campo para informar os seriais na edição dos itens 

de uma nota. 
 

• Gateway > Redes > Scripts de Comando 
 Foram adicionadas novas palavras mágicas para utilização nos scripts: 

▪ |CONTRATO_NUMERO| - Número do contrato vinculado ao 
equipamento; 

▪ |ELEMENTO_REDE_DESCRICAO| - Descrição do elemento de rede 
vinculado ao equipamento; 

▪ |EQUIPAMENTO_MODELO| - Descrição do modelo do equipamento; 
▪ |CLIENTE_CODIGO| - Código do cliente. 

 

• Utilitários > Central de Usuários > Preferências 
 Foi adicionado o campo Habilitar autenticação em dois fatores? Este campo 

será habilitado apenas quando a autenticação em dois fatores tiver sido 
habilitada nos parâmetros de segurança do sistema. 

 Foram adicionadas novas regras de validação referentes à autenticação com 
2 fatores, para cadastro de e-mail e telefones celulares. 

 

• Utilitários > Central de Usuários > Usuários 
 Foi adicionado o campo Habilitar autenticação em dois fatores? Este campo 

será habilitado apenas quando a autenticação em dois fatores tiver sido 
habilitada nos parâmetros de segurança do sistema. 

 Foram adicionadas novas regras de validação referentes à autenticação com 
2 fatores, para cadastro de e-mail e telefones celulares. 

 

• Utilitários > Edição Expressa 
 Corrigido erro ao utilizar a opção de gerar notas fiscais para clientes que 

possuem a configuração de geração de notas apenas no pagamento dos 
títulos. Neste caso, a edição expressa já gerava as notas. A partir de agora, 
estas notas irão ser geradas apenas quando o título for pago.  

 

• Utilitários > Painel Beenius TV 
 Adicionado novo botão para exibição dos profiles de um assinante. 
 A informação do auth pin foi movida para a consulta acessada pelo botão 

indicado no item acima. 
 

• Utilitários > Painel Beenius TV > Profiles 
 Adicionado botão para permitir a criação de novos profiles. 
 Adicionado botão para permitir a exclusão de profiles existentes. 

 
 

CENTRAL DO ASSINANTE 
 

• Atendimentos > Histórico 
 Corrigido erro ao pesquisar por conteúdo no campo Chat.  
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• Cadastro > Atualizar Dados 
 Corrigido erro na ao notificar os usuários de determinado grupo, quando o 

cliente solicita uma alteração de dados cadastrais e esta solicitação abre um 
novo atendimento que é designado para um grupo de usuários. 

 

• Finanças > Documentos em Aberto 
 Corrigido erro ao clicar no link receber via e-mail. Em alguns casos era exibido 

o erro de “Usuário não autorizado”. 
 Corrigido erro na impressão de boleto vencido atualizado. Em alguns casos o 

cálculo de juros e multa ficava incorreto. 
 
 

CENTRAL DO ASSINANTE MOBILE 
 

• Login 
 Adicionado suporte a login de usuários que estão em um fuso horário diferente 

do servidor. 
 
 

WEB SERVICES 
 

• Baixa de documentos 
 Adicionado suporte à baixa com cartão de crédito (máquina) e cartão de 

débito (máquina). 
 

• Inclusão de Pedidos 
 Corrigido erro na tratativa das vigências e do desconto promocional. A partir 

de agora, as tratativas serão as seguintes: 
▪ O usuário poderá informar, para a vigência, qualquer uma das 

vigências cadastradas no plano. Também será possível não informar 
uma vigência. 

▪ Quando o usuário informar uma vigência e não informar desconto por 
prazo, o serviço carregará o desconto por prazo padrão configurado 
para aquela vigência. 

▪ Quando o usuário informar o desconto por prazo, o serviço sempre 
respeitará o desconto informado pelo usuário. 

 
 
 

RBX WORKFORCE 
 

• Menu de configurações do app. 
 Adicionado nome da empresa. 


