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Changelog 

30/06/2017 

Versão 3.2.003 – Compilação 003 

 

• Executáveis do sistema operacional (daemons) 

 Adicionado log de carga para a limpeza da tabela do Radius. 

 Alterado balanceamento para não mais criar regras de origem para clientes com IPs 

dinâmicos. 

 Alterado limite das regras de balanceamento. 

 Corrigido erro na limpeza da tabela do Radius. 

 Corrigido erro na recarga do hotspot. 

 Corrigido erro no agendamento do interim do Radius. 

 Corrigido erro na geração de regras de interfaces durante o processo de inicialização 

do servidor. 

 Corrigido erro na recarga de regras do firewall. 

 Corrigido erro na limitação de banda do cobrador virtual. 

 Corrigido problema de validação de licença offline. 

 

• Geral 

 Corrigido erro no texto de algumas novidades do sistema. 

 Corrigido erro na validação de Inscrições Estaduais do estado de São Paulo. 

 

• Atendimentos / Execução / Novo 

 Corrigido erro na abertura de atendimentos em fluxos. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro 

 Adicionado o campo Isento IR na aba Dados Fiscais, que define se o cliente é isento 

de retenção de imposto de renda para emissão de NFS-e. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Emitidas / NF-e 

 Corrigido erro na assinatura de NF-e com cidades com acentuação nos campos 

referentes a frete. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Emitidas / NFS-e 

 Alterada forma de cálculo do ISS para notas com vários itens. 

 

• Fiscal / Resumo NF Emitidas 

 Corrigido erro que estava mostrando itens de notas excluídas do sistema. 

 

• Fiscal / Resumo Itens NF Emitidas 

 Adicionados novos campos na interface: Valor Bruto, Out. Desp. e Desconto. 

 Adicionado campo de pesquisa rápida na barra de ferramentas. 

 Corrigido erro que estava mostrando itens de notas excluídas do sistema. 

 

• Financeiro / Arquivos Cobrança 

 Corrigido erro do botão Transmitir Arquivo. 

 

• Gateway / Bridge 

 Corrigido erro no cadastro quando existem vários servidores cadastrados. 
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• Gateway / Redes / NAS 

 Corrigido tempo de verificação de NAS offline. 

 

• Monitor / Clientes On-Line 

 Adicionado o campo Servidor nas opções de colunas e no detalhe da consulta. 

 

• Monitor / Tráfego On-Line 

 Alterada a consulta para trazer as informações de forma analítica (por contrato). 

 

• Utilitários / Sistema / Recarga 

 Corrigido erro de tela ao recarregar o sistema. 

 

 

Central do Assinante 

 

• Cadastro / Contratos 

 Corrigido erro de não listar os contratos bloqueados nesta tela. 

 

 


