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RESUMO
Parcelamento de itens de atendimento
Importação de nota fiscal de fornecedores via arquivo xml
Envio de boleto vencido atualizado por e-mail
Central de Notificações
Retornos de equipamentos para locação temporária
Controle de estoque mínimo
Homologação do banco 097-CrediSis
45 implementações em aplicações
17 alterações em aplicações
15 correções de erros em aplicações



Executáveis Sistema Operacional (daemons)
Ajustado o daemon doemail para tratar corretamente as mensagens da Central de
Notificações.
Ajustado daemon suspensos para adicionar o IP do cliente na lista de exceções do
NAS remoto, para avisos de cobrança do tipo Persistente, em clientes com IP no
modo remoto.
Ajustado daemon autobloquio para enviar comando de desconexão ao NAS remoto
apenas para os clientes com IP no modo remoto.
Corrigido erro no daemon prenota.



Geral
Implementada rotinas financeiras para o banco 097-CrediSis.
Corrigido erro na rotina de desconexão de clientes.



Atendimentos/Execução
Adicionado recurso para devolver o atendimento para o usuário anterior do mesmo
(usuário anteriormente designado ou usuário que fez a designação). Este recurso será
habilitado apenas para os atendimentos que forem designados a partir desta versão.
Adicionado botão para visualizar a agenda do usuário atual do atendimento e
também do próximo usuário que será designado.
Adicionada opção para parcelamento de itens de faturamento dos atendimentos.
Dessa maneira, um determinado item avulso ou do estoque poderá ser parcelado em
várias vezes.
Corrigido erro na alteração da data de início do contrato, no fechamento de um
atendimento de instalação.
Corrigido erro ao selecionar a opção de designar atendimento para um usuário, mas
não selecionar o mesmo.
Corrigido erro no agendamento com duração maior que 24horas.



Empresa/Clientes/Cadastro/IPs
A rotina de reavaliação de IPs livres nos pools passou a verificar apenas os pools dos
IPs que foram incluídos, alterados ou excluídos.
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Empresa/Clientes/Contratos/Cancelamento
Adicionada opção para não gerar residual no cancelamento de contratos que não
foram ativados.
Adicionado movimento de cobrança de baixa (remessa) para os documentos que
forem estornados.
Alterado layout da tela.



Empresa/Clientes/Modelos Contratos
Adicionadas novas palavras mágicas para geração de minutas de contrato e propostas
de pedido.



Empresa/Clientes/Pedidos
Adicionado o campo Próx. Autorização no filtro na consulta.
Adicionado o bloco Autenticação nos dados do pedido, onde é possível informar os
dados para gerar o acesso à Central do Assinante de forma automática quando o
pedido for finalizado.
Adicionada opção para imprimir a minuta de contrato/proposta com a palavra
MINUTA em marca d’água.



Empresa/Estoque/Cadastro de Produtos
Adicionado o botão Estoque Mínimo na barra de ferramenta, através do qual é
possível definir estoques mínimos do produto por locação. Esta informação será
utilizada pela Central de Notificações para informar os usuários quando o saldo da
locação do item do estoque atingir o mínimo cadastrado.
Adicionados novos campos no cadastro:
 Estoque Mínimo: define o estoque valor mínimo do saldo geral do item. Esta
informação será utilizada pela Central de Notificações para informar os
usuários quando o saldo geral do item do estoque atingir o mínimo
cadastrado.
 Lote de Compra: define a quantidade mínima do item por compra.
Alterada a pesquisa rápida da barra de ferramentas para Pesquisa dinâmica.



Empresa/Parâmetros/Central de Notificações
A Central de Notificações é um lugar onde o usuário poderá definir regras para
notificar os usuários. Atualmente, duas regras estão disponíveis:
 Pedidos/Autorização: esta notificação é disparada quando um pedido avulso
necessita de autorização de algum fluxo.
 Estoque/Mínimo: esta notificação é disparada quando um item do estoque
atinge o saldo mínimo parametrizado.
As notificações podem alertar os usuários de três maneiras: SMS, E-mail ou
Notificação em tempo real. Para envio de SMS deverá haver um gateway de sms
cadastrado no sistema. Para envio de E-mail deverá haver um remetente específico
para notificações cadastrado no sistema.
Cada notificação possui palavras mágicas específicas que poderão ser utilizadas no
corpo da mensagem que será enviada para o usuário.
É possível definir grupos de usuários que podem receber a notificação.



Empresa/Parâmetros/Dados Gerais
Adicionada a opção Habilitar integração com Google Maps para localização de
endereços? na aba RouterBox Server para ativar ou desativar a integração com o
Google Maps nos novos cadastros.
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Adicionados campos para definir contas contábeis para lançamentos de juros, multas
e descontos de documentos a pagar, na aba Contábil.


Empresa/Parâmetros/Envio de E-mail
Adicionada a opção Central de Notificações no campo Tipo de E-mail, para ser
utilizado no envio das notificações do sistema.



Empresa/Parâmetros/Outras Empresas
Corrigido erro no acesso à aplicação.



Empresa/Parâmetros/Servidores
Alterada tela de cadastro permitindo informar qual é o servidor responsável pelo
serviço de banco de dados.



Empresa/Relatórios/Clientes/Geral
Ajustados os campos que podem ser utilizados na ordenação avançada.



Empresa/Relatórios/Atendimentos/Por Causa
Adicionados campos do endereço principal do cliente na consulta.



Financeiro/Arquivos Cobrança
Adicionado o botão Excluir na barra de ferramentas, possibilitando a exclusão de
vários arquivos de uma só vez.



Financeiro/Arquivos Cobrança/Retorno
Adicionada rotina bancária para o banco 097-CrediSis padrão CNAB 400.
Adicionado botão para imprimir o relatório gerado pelo processamento do arquivo
de retorno.
Corrigido erro na rotina bancária, no cálculo dos juros, para o banco 756-Sicoob
padrão CNAB 400.



Financeiro/Baixa Documentos
Adicionada validação para não permitir baixar um documento com data anterior ao
lançamento do mesmo.



Financeiro/Cadastros/Convênios
Adicionada opção – aba Layout Boletos – para imprimir o código do cliente nos
carnês, após o nome do mesmo.
Alterada a pesquisa rápida da barra de ferramentas para Pesquisa dinâmica.



Financeiro/Faturamento
Adicionada mensagem de alerta, no final do processamento, quando existirem préfaturamentos relativos a meses anteriores, ainda não faturados.
Alterado campo Histórico para mostrar apenas os históricos de operação crédito.



Financeiro/Impressão de Boletos
Corrigido erro na tradução das palavras mágicas |REFER|, |PLANO_DESC| e
|PLANO_COD|.
Corrigido erro no cálculo do dígito de controle das contas correntes do banco 4Banco do Nordeste.
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Financeiro/Movimento C/C/Dados Contábeis
Corrigido erro na reavaliação do saldo das contas contábeis, na alteração dos dados
contábeis de documentos já baixados.



Financeiro/Reenvio de boleto por e-mail
Adicionada opção para enviar boleto por e-mail com vencimento atualizado.



Financeiro/Pré-Faturamento
Adicionado o botão Gerar Documentos na barra de ferramentas superior, através do
qual é possível converter os pré-faturamentos selecionados em documentos a
receber/pagar para os clientes.



Fiscal/Impressão de DANFE e NF
Corrigido erro na impressão de nota fiscal – modelos 21 e 22 - , no layout folha com
boleto, para convênios do banco 237-Bradesco.



Fiscal/Notas Fiscais de Entrada
Adicionado o campo Vlr IPI na consulta.
Adicionados novos campos no filtro da consulta: Chave de Acesso e Vlr IPI.
Adicionados novos campos no cadastro de notas fiscais: Chave de Acesso, Natureza
de Operação, Informações Adicionais, Vlr do Frete, Vlr Seguro e Vlr IPI.
Adicionado o campo Vlr IPI no cadastro de itens da nota.
Adicionado o botão Arquivo XML na barra de ferramentas da consulta, através do
qual é possível cadastrar uma nota fiscal importando o arquivo xml da nota. Após
incluída, o usuário deverá editar a nota para vincular os itens de estoque em cada
item cadastrado, pois eles estarão sem vínculo. Através desse botão, o fornecedor
será cadastrado automaticamente, caso ainda não exista no sistema (a verificação é
feita através do CPF/CNPJ).
Alterada a tela da consulta para tratar as notas fiscais por cores, conforme sua
situação, no mesmo padrão da consulta de notas fiscais de saída.
Alterado o layout do filtro da consulta.
Alterado o layout da tela de cadastro de notas fiscais, agrupando os totais em um
bloco específico.
Alterado o layout da tela de cadastro expresso de itens da nota.
Removidos os campos Desc e Out Desp do cadastro de itens da nota. Essas
informações poderão ser adicionadas na inclusão expressa dos itens, mas foram
removidos da inclusão rápida, pois não constam nos DANFES que seguem o padrão
da Receita Federal.
Removida a validação que impedia cadastrar uma nota com duplicatas com data de
vencimento anterior à data de emissão da nota.
Alterada a forma de validação dos totais da nota fiscal, conforme as regras:
 O valor total dos produtos deve ser igual à soma dos valores totais dos itens
da nota.
 O valor total do ICMS deve ser igual á soma dos valores do ICMS dos itens
da nota.
 O valor total do IPI deve ser igual á soma dos valores do IPI dos itens da
nota.



Fiscal/Notas Fiscais de Saída
Adicionada opção de buscar os dados de quaisquer naturezas de operação
cadastradas no estoque (Venda, Comodato ou Simples Remessa) na inclusão de um
item na nota.
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Adicionada opção para reimprimir uma nota fiscal de serviços em formulário
contínuo.
Adicionada opção para cancelar uma nota fiscal de serviços em formulário contínuo
já emitida.
Corrigido erro na geração de nota fiscal eletrônica para clientes pessoa física com
Inscrição Estadual.
Corrigido erro na geração da chave de acesso ao validar uma nota fiscal eletrônica
que já foi validada pela tela de cadastro de notas avulsas.
Corrigido erro na impressão de nota fiscal de serviços em formulário contínuo.


Gateway/Redes/NAS
Adicionado o campo Porta SNMP, que define a porta de comunicação ao
equipamento remoto, pelo failover, de acordo com a prioridade pré-estabelecida pelo
sistema (Api, SNMP e ping).
Adicionado o botão Gerar Arquivo KML, no mapa de todos os NAS, para exportar o
mapa para um arquivo do tipo KML.



Utilitários/Central de Usuários/Perfis
Adicionada barra de pesquisa rápida na barra de ferramentas superior.
Adicionado recurso de navegação por página, na barra de ferramentas superior.
Adicionado o campo Qtde Usuários que mostra a quantidade de usuários por perfil.



Utilitários/Central de Usuários/Preferências
Adicionado o bloco Notificações, que lista todas as notificações parametrizadas
permitidas para o usuário. Neste campo o usuário poderá escolher quais notificações
receberá.
Adicionado, no bloco Relatórios, opção para selecionar campos que não deverão ser
mostrados quando o usuário acessa a tela de execução de atendimentos.
Adicionados novos campos para guardar os telefones do usuário.



Utilitários/Central de Usuários/Usuários
Adicionados novos campos para guardar os telefones do usuário.
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CENTRAL DO ASSINANTE


Finanças/Documentos em Aberto
Corrigido erro na impressão de nota fiscal – modelos 21 e 22 - , no layout folha com
boleto, para convênios do banco 237-Bradesco.

