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Changelog
26/08/2019
Versão 3.4.019
➢
➢
➢
➢

RESUMO
Integração de baixa de documentos via integração multiempresas
Transferência de Planos para Pacotes
Transferência de Pacotes para Planos
Homologado boleto para o banco 136-Unicred
18 implementações em aplicações
05 alterações em aplicações
08 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 executável para coleta de informações genéricas (collect_client).
Alterada designação de clientes no chat para respeitar os grupos de clientes
permitidos por usuário (com_center).
Corrigida falha de segmentação durante a coleta das informações dos
equipamentos (pegatraf).
Corrigido problema que impedia finalizar a degustação de planos (clientes).
Desabilitada a execução do daemon proxy-asterisk quando não possui o
módulo Phonebox (failover).

•

Geral
Adicionado suporte à baixa de documentos na integração RBX x RBX (válido
para documentos faturados a partir desta versão).
Adicionado suporte à emissão de boletos para o banco 136-Unicred.
Alterada logo nos boletos do banco 748-Sicredi.

•

Atendimentos > Execução
Adicionado o campo Grupo no botão Quebras.
Adicionado o campo Grupo no botão Colunas.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos
Alterados links dos botões de transferência para acessar a nova tela de
transferência de plano/pacote para plano/pacote.
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•

Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência
Adicionado suporte à transferência de planos para pacotes.
Adicionado suporte à transferência de pacotes para planos.
Adicionada opção para concessão de desconto promocional nos novos
planos/pacotes via transferência.

•

Empresa > Clientes > Cadastro > IPs > Assistente de Configuração de IP
Adicionado campo Classe quando o pool de ip tiver várias classes diferentes
de ips livres, a fim de melhorar a performance da listagem do campo IP.

•

Empresa > Clientes > Pedidos
Corrigido erro no encerramento de pedidos em sistemas do Brasil com
clientes/mercados de outros países.

•

Empresa > Fornecedores > Cadastro
Alterado o tamanho máximo do campo Razão Social/Nome para 100
caracteres.

•

Empresa > Parâmetros > Integrações > RBX ISP
Foram adicionados dois novos botões para configurar correlações entre:
▪ Contas correntes;
▪ Históricos.
Adicionado suporte à busca de contas correntes e históricos na base
integrada no botão Atualizar Remoto.
Adicionados novos campos no formulário para configurar novas integrações
via web services:
▪ URL de acesso seguro (SSL);
▪ Chave de integração.
Adicionados novos campos no formulário – no bloco Pagamentos – para
configurar a integração de baixa de documentos por pagamento:
▪ Integrar pagamentos?
▪ Como enviar o valor do desconto?
▪ Como enviar o valor da multa?
▪ Como enviar o valor dos juros?
Foi removido o campo Atendimento do formulário, uma vez que o mesmo não
estava sendo utilizado.

•

Empresa > Parâmetros > Workforce
Adicionado novo campo para definir se a assinatura do cliente é obrigatória
para que o atendimento possa ser encerrado. Este recurso será
disponibilizado na versão 2.9 do aplicativo.

•

Financeiro > Central de Arrecadação
Corrigido erro na localização de documentos gerados em carteira através do
campo Linha Digitável do Boleto.

•

Financeiro > Cadastros > Convênios
Adicionado suporte à busca dentro do campo para os campos abaixo:
▪ Banco;
▪ Agência;
▪ Conta Bancária;
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▪

Espécie.

•

Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Retorno
Corrigido erro na localização dos documentos do banco 097-Credisis via
arquivo de retorno.
Corrigido erro na localização dos documentos do banco 748-Sicredi via
arquivo de retorno padrão CNAB 240.

•

Financeiro > Movimento C/C
Adicionado o campo Cód. Interno nos detalhes dos documentos e no botão
Colunas.
Corrigido erro ao utilizar a pesquisa rápida para pesquisar um documento pelo
nome do cliente/fornecedor.

•

Utilitários > Central de Usuários > Preferências
Adicionada a opção Grupo no campo Execução de Atendimentos na aba
Campos das aplicações.

WEB SERVICES
•

Criado novo serviço para realizar a baixa de um documento via pagamento:
Baixar documentos.

