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Changelog
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Versão 3.4.017
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RESUMO
Integração com Cobro Digital (Argentina)
Remessa Uniprime CNAB 400
Retorno Uniprime CNAB 400
Criadas novas palavras mágicas
Informação de cliente com banda limitada
Criação de novo web service
Log de entrega de IPv6
26 implementações em aplicações
02 alterações em aplicações
15 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
Criado novo daemon para envio de notificações recorrentes
(notification_center).
Adicionado suporte à execução da rotina de processamento de baixa do
Cobro Digital (agendador).
Corrigido erro de não enviar sms quando não havia um remetente de e-mail
configurado (doemail).

•

Geral
Adicionado ao Radius o suporte para endereço IPv6 principal e rede IPv6
Delegada.
Atualizado manual do usuário.

•

Atendimentos > Chat
Corrigido erro no acesso do botão de consulta aos telefones e e-mails dos
clientes na barra de ferramentas do chat.

•

Atendimentos > Execução
A aplicação foi alterada para exibir nova informação referente à limitação de
banda do contrato (quando o mesmo estiver em uma regra de limitação de
banda no Cobrador Virtual).
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•

Atendimentos > Execução > Alterar dados do cadastro
Corrigido erro na validação do tamanho máximo para os campos abaixo:
▪ Endereço;
▪ Bairro;
▪ Complemento;
▪ Endereço de cobrança;
▪ Bairro de cobrança;
▪ Complemento de cobrança.

•

Atendimentos > Execução > Anexos
Corrigido erro na validação das ações de inclusão, alteração e exclusão.

•

Atendimentos > Execução > Histórico de Pedidos
Adicionado ícone para indicar pedidos com e sem viabilidade.

•

Atendimentos > Execução > Novo
A aplicação foi alterada para exibir nova informação referente à limitação de
banda do contrato (quando o mesmo estiver em uma regra de limitação de
banda no Cobrador Virtual).

•

Empresa > Clientes > Cadastro
A aplicação foi alterada para exibir na cor laranja clientes que estejam em
regras de limitação de banda no Cobrador Virtual. Também será exibido um
ícone no começo da linha com esta informação.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos
A aplicação foi alterada para exibir na cor laranja contratos que estejam em
regras de limitação de banda no Cobrador Virtual. Também será exibido um
ícone no final da linha com esta informação.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Cancelamento
Corrigido erro ao cancelar um equipamento que retorna para a locação
transitória. O saldo físico desta locação estava ficando incorreto.
Corrigido erro no estorno do faturamento referente ao período de
cancelamento no cenário abaixo:
▪ Contrato com ciclo de faturamento diferente de 1;
▪ Data do cancelamento anterior ao final do ciclo.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Inclusão Expressa
Alterada rotina para tratar corretamente o link “imprimir boleto” – referente ao
documento de adesão – para os países Argentina e Paraguai.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência
Corrigido erro no estorno do faturamento referente ao período de
cancelamento no cenário abaixo:
▪ Contrato com ciclo de faturamento diferente de 1;
▪ Data do cancelamento anterior ao final do ciclo.

•

Empresa > Clientes > Pedidos
Adicionado ícone para indicar pedidos com e sem viabilidade.
Adicionado campo de viabilidade no filtro.

Página 3/5
Adicionadas condições especiais no filtro para os campos Data e Última
Atualização.
Adicionada opção de seleção de usuário, no filtro, para o campo Usuário de
Encerramento.
•

Empresa > Parâmetros > Integrações > Cobro Digital
Criado painel para configurar a integração com o gateway de pagamentos
Cobro Digital (Argentina).

•

Financeiro > Cadastros > Modelo de Capa de Boletos
Corrigido erro no hint de ajuda de campos do tipo Imagem, onde indicava o
caminho incorreto para a imagem colocada no layout.

•

Financeiro > Cadastros > Modelos de Capa de Carnês
Adicionadas novas palavras mágicas no hint de ajuda.

•

Financeiro > Cobrança > Remessa
Adicionado suporte à geração de arquivos do banco 084-Uniprime, padrão
CNAB 400.
Corrigido erro na geração de remessas com a opção Ordenação dos
documentos enviados nas remessas bancárias igual a Cliente, quando eram
gerados carnês para contratos distintos, em um mesmo cliente, em momentos
diferentes. Quando isso acontecia a ordenação dos registros na remessa
ficava incorreta.

•

Financeiro > Cobrança > Retorno
Adicionado suporte à leitura de arquivos do banco 084-Uniprime, padrão
CNAB 400.
Corrigido erros de offset no processamento de arquivos do banco 756-Sicoob,
padrão CNAB 400, referente a ocorrências não tratadas.

•

Financeiro > Estorno de Documentos
Adicionado suporte ao envio de cancelamentos para o Cobro Digital
(Argentina).

•

Financeiro > Faturas de Serviço
Adicionado botão na barra de ferramentas superior para exportação da
consulta em Excel.
Foi removido o bloco “Observações” do layout das faturas da Argentina.

•

Financeiro > Impressão de Carnês
Foi adicionado suporte a novas palavras mágicas para as capas
customizadas dos carnês:
▪ |DIA_VENC| - Dia de vencimento do carnê
▪ |DIA_VENC_E| - Dia de vencimento por extenso do carnê
▪ |TEL_RESIDENCIAL| - Número do telefone residencial do cliente
▪ |TEL_COMERCIAL| - Número do telefone comercial do cliente
▪ |TEL_CELULAR| - Número do telefone celular do cliente
▪ |TELEFONE| - Número do primeiro telefone do cliente encontrado,
conforme a prioridade: celular, residencial e comercial

▪
▪
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|CENTRAL_ASSINANTE_USUARIO| - Retorna o primeiro usuário
(ativo) de acesso à Central do assinante
|CENTRAL_ASSINANTE_SENHA| - Retorna a senha do usuário acima
(cuidado ao utilizar esta palavra mágica)

•

Financeiro > Movimento C/C > Alterar Vencimento
Corrigido erro que não gerava movimentação de cobrança para documentos
já registrados que haviam sido rejeitados pelo banco anteriormente.

•

Financeiro > Movimento C/C > Exportar para xls
Corrigido erro na exportação da consulta para xls.

•

Financeiro > Painel Cobro Digital
Criada aplicação para permitir o envio de documentos para o Cobro Digital.

•

Fiscal > Arquivos Sintegra
Corrigido erro na geração do arquivo para clientes que tinham caracteres não
numéricos no campo de Inscrição Estadual.

•

Monitor > Clientes On-Line
Foram adicionados dois novos campos na consulta:
▪ IPv6;
▪ IPv6 Delegado.

•

Monitor > Extrato Radius
Foram adicionados dois novos campos na consulta:
▪ IPv6;
▪ IPv6 Delegado.

•

Utilitários > Central de Usuários > Preferências
Foram adicionadas novas opções no campo Execução de Atendimentos, na
aba Campos das aplicações:
▪ Data;
▪ Hora;
▪ Data AB;
▪ Hora AB.

CENTRAL DO ASSINANTE
•

Finanças > Notas Fiscais Emitidas > Enviar por e-mail
Corrigido erro no envio de notas fiscais por e-mail.

WEB SERVICES
•

Ativação de contratos
Implementadas melhorias no tempo de execução do serviço.

•

Criado novo serviço:
Geração de contrato em html.
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•

Geração de linha digitável de boleto
Corrigido erro na geração de linha digitável de boletos emitidos no
Gerencianet.

