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Changelog
28/02/2018
Versão 3.2.004 – Compilação 007
•

Executáveis do sistema operacional
Corrigido erro no bloqueio de IPs de contratos bloqueados.
Adicionado suporte à limpeza da tabela de transações do radius.

•

Geral
Adicionada verificação de regras de input geral no firewall dos servidores após o login
no sistema. A mensagem de alerta será mostrada até que as regras de input geral sejam
removidas.
Adicionado suporte a cores nos eventos da agenda.

•

Atendimentos / Execução
Corrigido erro na geração de NF-e dos itens de atendimento.
Corrigido erro na finalização de OS no encerramento do atendimento.

•

Atendimentos / Planejamento de OS
Corrigido erro de tela quando o endereço de instalação do cliente não tinha
coordenadas definidas.

•

Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos
Corrigido erro na tela de inclusão expressa de contratos, na listagem dos planos, onde
estava sendo mostrado sempre o símbolo da moeda Real (R$), independente da moeda
que estava cadastrada no plano.

•

Empresa / Clientes / Cadastro / Autenticações / Visualizar Extrato Radius
Alterada forma de exibição do campo Duração.

•

Empresa / Clientes / Cadastro / Movimentação Fiscal
Corrigido erro no redirecionamento para a posição fiscal do cliente após a exclusão de
notas.

•

Empresa / Clientes / Cadastro / Redes
Corrigido erro na exclusão de elementos de rede.

•

Empresa / Clientes / Mercado
Corrigido erro de não salvar o usuário que cadastrou o mercado.

•

Empresa / Clientes / Pedidos
Corrigido erro na listagem dos planos, onde estava sendo mostrado sempre o símbolo
da moeda Real (R$), independente da moeda que estava cadastrada no plano.
Corrigido erro na inclusão de dados adicionais de contratos, quando o dado adicional
estava configurado para ser permitido somente em alguns planos.
Corrigido erro na validação das regras comerciais de planos dependentes de outros
planos.

•

Empresa / Clientes / Planos / Cadastro
Corrigido erro que não mostrava o sumário ao final da consulta.
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•

Empresa / Fornecedores / Produtos
Nova tela onde podem ser gerenciadas as relações de códigos de produtos nos
fornecedores e no sistema. Esta relação será utilizada na importação de notas fiscais
recebidas via xml.

•

Empresa / Parâmetros / Certificados Digitais
Eliminada a obrigatoriedade de informar o arquivo .CA na inclusão de um novo
certificado SSL.

•

Empresa / Relatórios / Atendimentos / Tópicos vs Causas
Melhorada performance na geração do relatório.

•

Empresa / Relatórios / Financeiro / Fluxo de Caixa
Adicionados campos para filtrar as contas que serão consideradas na geração do
relatório.

•

Financeiro / Arquivos Cobrança / Remessa
Corrigido erro na geração do arquivo de remessa para o banco 756-Sicoob padrão
CNAB 240.

•

Financeiro / Arquivos Cobrança / Retorno
Corrigido erro no processamento dos arquivos de retorno de débito em conta, padrão
CNAB 150.
Corrigido erro no processamento do arquivo de retorno do banco 756-Sicoob padrão
CNAB 240.
Corrigido erro na desconexão dos clientes.

•

Financeiro / Central de Cobrança
Corrigido erro ao ordenar o relatório por algum campo.

•

Financeiro / Estorno de documentos
Corrigido erro na desconexão dos clientes.

•

Financeiro / Faturamento
Corrigido erro no faturamento de serviços com notas fiscais com itens variáveis.

•

Financeiro / Faturamento Automático
Adicionado suporte ao envio de notas fiscais (modelos 21 e 22) e faturas de serviço
por e-mail, juntamente com os boletos, na rotina de faturamento automático.

•

Financeiro / Impressão de Faturas
Corrigido erro na impressão de faturas

•

Financeiro / Movimento C/C / Contábil
Corrigido erro na alteração de dados contábeis de documentos em aberto.

•

Financeiro / Painel Gerencianet
Corrigido erro de “Usuário não autorizado” ao clicar no botão Fortunus.
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•

Fiscal / Notas Fiscais Emitidas
Alterada geração da NFS-e da cidade de Marialva/PR para enviar o local de prestação
do serviço como sendo a cidade do cliente.
Corrigido erro na transmissão das NFS-e da cidade de Brusque/SC.
Corrigido erro na transmissão de NF-e quando o CNAE estava cadastrado e a Inscrição
Municipal não estava.

•

Fiscal / Notas Fiscais Recebidas
Adicionadas totalizações na consulta para os campos de valores.
Adicionados botões de navegação por página na barra de ferramentas superior.
Adicionada pesquisa rápida na barra de ferramentas superior.
Adicionado novo recurso que permite ao sistema vincular o código do produto no
fornecedor ao código do produto no sistema. Este vínculo será feito quando a nota
fiscal for finalizada com sucesso (apenas para itens de produtos). Estes vínculos
podem ser gerenciados no menu Empresa > Fornecedores > Produtos.
Adicionado suporte à contabilização de unidades de medida diferentes da nota fiscal
(por exemplo, ao dar entrada em uma nota fiscal onde o item é contabilizado em caixas
e no sistema o mesmo é contabilizado em metros).
Eliminado o botão de edição rápida do bloco Itens, dentro de uma nota fiscal.
Corrigido erro ao importar um xml com caracteres especiais.

•

Gateway / Redes / NAS
Corrigido erro no acesso à aba Scripts
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Central do assinante
• Finanças / Documentos em Aberto / Aviso de Pagamento
Corrigido erro na desconexão de clientes após comunicar o aviso de pagamento.
•

Telefonia / Ligações Efetuadas
Corrigido erro de tela.
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WebServices
• workforce
Alterada a tratativa de distância mínima para execução das OS, de forma que o usuário
não precise fazer login novamente quando o parâmetro for alterado.

