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Changelog
12/08/2019
Versão 3.4.018
➢
➢
➢
➢

RESUMO
Reserva automática e manual de portas/conexões de rede
Integração de Viabilidade Técnica com reserva de portas/conexões de rede
Novo relatório de elementos de rede
Nova notificação no sistema
13 implementações em aplicações
07 alterações em aplicações
14 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
Adicionado suporte à coleta do espaço em disco em uso dos servidores
(failover).
Alterada ordem de execução das regras de exceções de destino (nat).
Alterada rotina para buscar vínculo entre o documento na base principal e o
documento na base integrada (integra).
Corrigido erro no envio de notificações recorrentes (notification_center).
Corrigido erro no agendador referente à execução de sql em servidores
multiempresas (atualizar).
Corrigido erro na atualização do banco de dados (atualizar).
Corrigido erro na restauração de backup (backup).

•

Geral
Corrigido erro no envio de linha digitável por SMS de boletos do banco 748Sicredi.

•

Atendimentos > Execução > Itens p/ Faturamento
Corrigido erro na inclusão de itens de estoque – quando era feita a reserva
do item – quando o nome do cliente tinha aspas.

•

Empresa > Clientes > Cadastro
Alterado o label do campo UF para Provincia nos sistemas da Argentina.
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•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência
Corrigido erro nas transferências de contratos bloqueados para novos
contratos com a situação inicial igual a Bloqueado. Neste caso, não estava
sendo gerado o histórico de bloqueio referente ao novo contrato.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Equipamentos
Corrigido erro na alocação de equipamentos para itens controlados por serial.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Redes
Alterada rotina para só permitir que o cliente seja conectado ao elemento no
qual o mesmo possui portas/conexões reservadas.

•

Empresa > Clientes > Mercado
Alterado o label do campo UF para Provincia nos sistemas da Argentina.

•

Empresa > Clientes > Pedidos
Corrigido erro de validação indevida de IE para clientes da Argentina em
sistemas do Brasil.

•

Empresa > Clientes > Pedidos > Viabilidade Técnica
A rotina passou a considerar portas/conexões livres em sua execução.
A rotina passou a reservar automaticamente uma porta/conexão de acordo
com os parâmetros máximos definidos nos parâmetros da rede.
Os ícones de indicação de viabilidade técnica foram alterados para indicar
viabilidade existente na rede projetada (ícone laranja) e viabilidade existente
na rede existente (ícone verde).

•

Empresa > Fornecedores > Cadastro
Alterado o label do campo UF para Provincia nos sistemas da Argentina.

•

Empresa > Parâmetros > Central de Notificações
Adicionada nova notificação do FailOver: Espaço em disco. Com esta
notificação é possível notificar os usuários do sistema quando o servidor
ultrapassar um percentual máximo de uso do espaço em disco. Para isso
deverão ser informados dois novos parâmetros:
▪ Intervalo entre as notificações: indica o intervalo, em minutos, para
recebimento das notificações pelos usuários. As verificações do
failover ocorrem a cada minuto.
▪ Percentual máximo de uso de espaço em disco permitido: indica o
percentual máximo para não notificar os usuários. Qualquer percentual
acima do configurado neste campo irá disparar as notificações.
Adicionada nova palavra mágica para indicar a quantidade de
portas/conexões reservadas: |PORTAS_QTDE_RESERVADAS|.
Adicionado suporte à busca dentro do campo para o campo Categoria.

•

Empresa > Parâmetros > Financeiro
Adicionado o campo Intervalo mínimo – em dias – entre o vencimento do título
e o final do ciclo de cobrança. Maiores informações do campo na interface
web.
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•

Empresa > Parâmetros > Integrações > VAN Bancária
Foi adicionado o botão Últimas Remessas na barra de ferramentas superior.
Através desse botão poderá ser acessada uma nova interface para cadastro
das numerações de arquivos de remessa que não deverão ser validadas pela
rotina de transmissão (conforme banco, convênio e cnab).

•

Empresa > Parâmetros > Servidores
Adicionada nova coluna para indicar o percentual de espaço em disco em uso
pelas aplicações web: Espaço Usado (%).

•

Empresa > Relatórios > Topologia de Redes > Portas e Conexões
Criado novo relatório para detalhar as portas e conexões dos elementos de
rede.

•

Financeiro > Baixa Múltipla de Documentos
Corrigido erro na exibição do valor total dos documentos quando havia
desconto.

•

Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Remessa
Adicionado suporte a novas ocorrências para o banco 33-Santander, padrão
CNAB 240.

•

Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Retorno
Corrigido erro que reavaliava todos os avisos de cobrança quando era
processado um arquivo de retorno que não baixava documentos.
Corrigido erro na rotina do banco 097-CrediSIS, padrão CNAB 400.

•

Financeiro > Impressão de Carnês
Corrigido erro na geração de carnês quando existe aspas na descrição do
plano.

•

Fiscal > Notas Fiscais Emitidas
Corrigido erro na retenção de impostos de NFS-e nas notas com itens de
código 107 e 108 (o imposto não estava sendo retido nestes casos).

•

Gateway > Redes > Topologia de Redes > Documentação de Rede > Construção da
Rede > Edição de Elemento
Adicionado suporte à reserva manual de portas e conexões do elemento. Para
isso foi criado um novo botão a nível de registros, permitindo que seja
informado:
▪ Cliente/Mercado para o qual a porta/conexão ficará reservada.
▪ Data máxima da reserva (após esta data e porta/conexão será liberada
automaticamente).

•

Gateway > Redes > Topologia de Redes > Parâmetros de Rede
Foram adicionados dois novos campos na tela para definir o prazo máximo
que as portas/conexões ficarão reservadas com base nos pedidos:
▪ Duração máxima, em dias, enquanto um pedido não for encerrado:
este cálculo será feito com base na data de geração do pedido.
Deixando o parâmetro zerado, a porta/conexão ficará reservada até

▪

Página 4/4
que o pedido seja cancelado, excluído ou o cliente tenha um
equipamento conectado ao elemento de rede.
Duração máxima, em dias, após a geração dos contratos de um
pedido: este cálculo será feito com base na data de geração dos
contratos do pedido. Deixando o parâmetro zerado, a porta/conexão
ficará reservada até que o cliente tenha um equipamento conectado ao
elemento de rede.

