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Changelog
29/08/2018
Versão 3.3.004
Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de
acessar a interface web do sistema.
•

Executáveis do sistema operacional
Adicionado suporte à execução de scripts nas operações de bloqueio e
desbloqueio (suspensos).
Corrigido problema de performance na integração com o WhatsApp (anycom).

•

Geral
Adicionado botão para troca rápida de empresas nos botões fixos de atalho
do menu principal (ao lado do botão para acesso ao manual do usuário). Este
recurso será mostrado automaticamente para cópias com multiempresas
cadastradas, conforme permissão do usuário definida no cadastro da
multiempresa.
Corrigido erro na geração de nota fiscal na baixa do documento, quando o
mesmo foi transferido para outra conta.
Corrigido erro na geração dos itens das notas fiscais através das rotinas de
faturamento e baixa de documentos. Em alguns casos, devido a
arredondamentos, o valor final da nota fiscal ficava com uma diferença de R$
0,01.

•

Atendimentos > Chat
Corrigido erro que mostrava todos os grupos de usuários, inclusive os que
não estavam configurados com chat.

•

Atendimentos > Execução
Corrigido erro de não mostrar os campos de endereço no filtro da consulta.
Corrigido erro de não habilitar a ordenação por todos os campos da consulta.

•

Atendimentos > Execução > Itens para faturamento > kits de produtos
Corrigido erro ao acessar a tela de pesquisa de seriais e clicar no botão Sair.
A aplicação não era fechada.
Corrigido erro na não marcação do campo Serial como obrigatório, quando o
produto é controlado por serial.

•

Atendimentos > Serviços > Fiscal
Corrigido erro de não salvar a lista de serviço para NFS-e da cidade de São
Bento do Sul/SC.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Autenticações
Adicionada validação – no cadastro e na alteração – para não permitir
cadastrar uma autenticação em um NAS que o plano do cliente não aceite.
No caso de grupos de NAS, algum dos NAS precisa estar liberado para o
plano do cliente.
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•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Cancelamento em lote
Corrigido erro no cancelamento em lote de contratos quando o usuário não
selecionava nenhum contrato para cancelar.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência
Adicionada validação para não permitir a transferência de um contrato se o
novo plano não permitir alguma das autenticações do contrato que está sendo
transferido.

•

Empresa > Clientes > Mercado
Corrigido erro na exclusão de mercados com dados adicionais. Quando havia
um cliente com o mesmo código do mercado e com o mesmo dado adicional,
o sistema não excluía o registro e retornava um erro.

•

Empresa > Clientes > Planos > Cadastro
Criado novo campo (na aba NAS Permitidos) para definir quais NAS são
permitidos por plano. Deixando em branco, todos os NAS serão permitidos.
Essa validação será feita no momento da criação da autenticação do cliente.
Atenção: este campo só será mostrado para planos do tipo Dedicado.
Adicionado novo ícone, depois do ícone de Regras comerciais, para indicar
os NAS permitidos para aquele plano.

•

Empresa > Parâmetros > Central do Assinante > Mobile > Parâmetros Gerais
Adicionado o campo Habilitar integração com o Workforce. Através desse
parâmetro é possível notificar o usuário do aplicativo mobile da central do
assinante, via push, quando um técnico estiver a caminho para execução de
uma OS. Atenção: este campo só será mostrado se o módulo Workforce
estiver habilitado na licença.
Adicionado o campo Tamanho da logo. Através desse parâmetro é possível
definir o tamanho da logo que será utilizada no aplicativo.
Alterada a disposição dos blocos. O bloco Login com Facebook foi movido
para o final da interface.

•

Empresa > Parâmetros > Certificados Digitais
Corrigido erro na inclusão de certificados digitais já gerados.

•

Empresa > Parâmetros > Dados Gerais
Foram removidos os campos referentes à integração com o PhoneBox, uma
vez que a mesma passou a ter uma opção específica no menu de integrações.

•

Empresa > Parâmetros > Integrações > PhoneBox
Criada nova interface exclusiva para cadastro das informações para
integração com o Phonebox. Atenção: é necessário informar a Chave de
integração do webservice. Essa chave pode ser obtida no menu Empresa >
Integração ERP do sistema Phonebox. Se essa chave não estiver preenchida
a integração entre o RBX e o Phonebox não irá funcionar.

•

Empresa > Parâmetros > Outras Empresas
Adicionado o campo País na interface.
Adicionado suporte a outros países na interface web, com seus respectivos
documentos.
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Adicionado o bloco Usuários para indicar quais usuários terão acesso à troca
rápida de empresas. Deixando o campo em branco significa que todos os
usuários terão acesso.
Alterado o nome do botão RELOAD para Recarregar.
•

Empresa > Relatórios > Atendimentos > Geral
Adicionado novo campo nas opções da quebra: Cliente/Mercado.

•

Financeiro > Baixa Documentos
Alterada forma de conexão ao Phonebox (requer chave de integração
cadastrada nas configurações de integração ao Phonebox).

•

Financeiro > Central de Arrecadação
Corrigido erro na impressão de recibos customizados.

•

Financeiro > Contábil > Razão Analítico
Corrigido erro na geração do relatório, quando havia lançamentos iguais para
a mesma conta em um mesmo documento. O relatório estava mostrando
apenas o primeiro lançamento.

•

Financeiro > Movimento C/C
Corrigido erro ao utilizar o campo Execução de Baixa no filtro.

•

Financeiro > Movimento C/C > Conciliação
Corrigido erro onde dois documentos com o mesmo valor não podiam ser
conciliados.

•

Fiscal > Notas Fiscais Emitidas
Corrigido erro na autorização de NF-e com CSOSN igual a 500. O xml estava
sendo gerado incorretamente.
Corrigido erro na autorização de NF-e com CSOSN igual a 900 quando os
campos de impostos estavam sendo informados com zeros. O xml estava
sendo gerado incorretamente nestes casos.

•

Fiscal > Notas Fiscais Recebidas
Alterada validação dos valores dos impostos para aceitar uma tolerância de
R$ 0,02 de diferença, a fim de se evitar problemas com arredondamentos.

•

Gateway > Redes > Topologia de Redes > Documentação de Rede
Melhorada performance para quando existem muitos elementos de rede no
mapa.
Adicionado recurso de agrupamento de marcadores.
Adicionado recurso de alterar o foco do mapa quando é selecionada uma rede
através da lista de redes no menu de ferramentas.
Adicionada tela de “carregando” enquanto a requisição está sendo
processada.

•

Monitor > Tráfego On-Line
Adicionados novos botões na barra de ferramentas superior: Quebras e
Resumo.
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Adicionadas médias para os campos de Upload e Download da Banda em
Kbp/s.
•

Utilitários > Central de Usuários > Preferências
Adicionado log de transações para as alterações realizadas.

•

Utilitários > Edição Expressa
Corrigido erro na alteração de NAS

•

Utilitários > Logs > Acessos e Transações
Corrigido erro de não mostrar o botão “Voltar” após realizar uma pesquisa.

Central do Assinante
•

Telefonia > Lista Telefônica
Alterada forma de conexão ao Phonebox (requer chave de integração
cadastrada nas configurações de integração ao Phonebox).

•

Telefonia > Minha Conta
Alterada forma de conexão ao Phonebox (requer chave de integração
cadastrada nas configurações de integração ao Phonebox).

