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Changelog
26/08/2010
Versão 2.0.000


Executáveis Sistema Operacional (daemons)
 A rotina de auto-aprendizado de MACs foi alterada para melhoria de performance;
 As rotinas de aplicação no Kernel das regras de clientes (navegação, rotas e QoS) foram
modificadas objetivando: Melhoria de performance na carga; Eliminação de erros de recarga
incompleta em ambientes de grande porte;
 Implementado nas rotinas de suspensão de clientes suporte a sites liberados (Wallet
Garden);
 As rotinas de Interfaces Virtuais, Firewall, DNS Transparente, Proxy Transparente, NAT e
Balanceamento forma alteradas para suportar o novo campo Status (Ativo/Inativo) dos
registros;
 A rotina de Failover passa a ser executada a cada 1 minuto, verificando a disponibilidade do
DNS Transparente e Proxy Transparente, desativando-os e reativando-os automaticamente
quando necessário;
 Alterada autenticação do Radius para suportar validação e contabilização de usuários de
acesso ao Mikrotik (winbox, web, ftp, telnet, ssh e api);



Ambiente WEB
 Nova tela Login com seleção do Layout do menu entre Novo Layout (Horizontal) e Antigo
Layout (Vertical);
 No Novo Layout (Horizontal) o visual foi totalmente reformulado contando agora com:
 Maior espaço para acomodação das aplicações;
 Informação do nome de fantasia da empresa;
 Novo arranjo das opções do menu por tópicos, mais intuitivo e organizado;
 Botões de acesso rápido, abaixo do menu, personalizáveis pelo próprio usuário;
 Nova Tela Inicial customizável por usuário com Informações do Servidor, Failover,
Resumo de Clientes, Resumo Financeiro, Resumo de Atendimentos e Gráficos das
Interfaces e Recursos do Sistema;
 Reestilizadas as fontes de texto(CSS) e layout dos botões das aplicações;
 Melhoria no tempo de carga e execução das aplicações que ficaram mais leves;



Empresa/Dados Gerais
 Na aba Empresa incluído o campo Nome Fantasia, que será mostrado no cabeçalho do
ambiente web, a direita do menu horizontal e no centro do menu vertical;
 Excluída a aba Hotspot que passou a ser tratada pelo menu Gateway;



Empresa/Cobrador Virtual
 Incluído o campo Hosts Liberados (Walled Garden) onde poderão ser cadastrados os
acessos permitidos mesmo quando o cliente estiver bloqueado, útil para acesso ao site do
provedor ou aos Internet Banks para quitação de boletos, com os seguintes detalhes:
 Host – IP ou domínio do host a ser liberado;
 Link – URL do host, que será oferecida ao cliente na tela de bloqueio;
 Situação – Ativo/Inativo;
 Incluído o recurso de permissões das tabelas, desta forma a alteração das informações do
Cobrador Virtual dependerá de permissão específica no cadastro do usuário, possibilitando
assim que determinados usuários possam apenas visualizar as informações ou alterar apenas
alguns campos;
 O botão RELOAD passa também a aplicar imediatamente o bloqueio/desbloqueio com base
nos Parâmetros de Bloqueio;
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Empresa/Central do Assinante
 Incluído o campo Imprimir Boleto Vencido Atualizado que quando selecionado em Sim fará
com que a reemissão de boletos pelo próprio cliente na Central do Assinante, passe a
solicitar a data programada de pagamento e a conseqüente geração do boleto com os valores
atualizados de multa e juros e nova data de vencimento devidamente impressos,
possibilitando ao cliente o pagamento via Internet Bank ou outros bancos. A instrução é
fixada em “Pagável somente até o vencimento”. Este recurso será disponibilizado apenas
para documentos em cobrança não registrada, não sendo efetuada nenhuma alteração nos
dados originais do documento na base de dados, sendo aplicado somente na impressão do
boleto;
 Incluído o botão Criar Acessos com a finalidade de gerar automaticamente no cadastro de
clientes, caso ainda não possua, logins para acesso a Central do Assinante, com base em:
 Login – Selecionar a forma de elaboração do nome do usuário, podendo ser:
 Primeiro Nome_Ultimo Nome – Ex. João Alves Silva terá o login João_Silva;
 Primeiro Nome_UF – Ex. João Alves Silva do PR terá o login João_PR;
 Ultimo Nome_UF – Ex. João Alves Silva do PR terá o login Silva_PR;
 CPF/CNPJ – O login será o prório CPF ou CNPJ do cliente;
 Senha – Selecionar a forma de elaboração da senha do usuário, podendo ser:
 Primeiro NomeCPF/CNPJ – Ex. João Alves Silva terá a senha João9999999999;
 Ultimo NomeCPF/CNPJ – Ex. João Alves Silva terá a senha Silva99999999999;
 CPF/CNPJ – A senha será o prório CPF ou CNPJ do cliente;
 Definir Manualmente – Será solicitada uma senha para todos os clientes;
 Permitir Alteração – Define se o usuário poderá alterar a senha na Central do Assinante;
 Forçar alteração da senha no primeiro acesso do cliente – Obriga troca da senha;
 O botão Listar ira gerar uma consulta com todos os clientes que possuam contratos
ativos, mas não possuem login definido para a Central do Assinante;



Empresa/Clientes/Modelos Contratos
 A formatação de modelos de contratos passa a aceitar imagens, que deverão ser previamente
carregas em Empresa/Banco de Imagens, que poderão ser incluídas através do botão
Inserir/Editar imagem presente na barra de ferramentas do editor HTML. No Endereço da
Imagem informar: /routerbox/file/img/{nome imagem}. Ex.: /routerbox/file/img/logo1.gif;



Gateway/Hotspot
 Incluída nova opção para configuração dos parâmetros do RouterBox Hotspot bem como a
formatação de sua tela inicial, através de editor HTML;



Gateway/Redes/NAS
 Incluído o botão

para pesquisa dos NAS cadastrados com diversos filtros;



Gateway/Interfaces
 Incluído o botão
para visualização de gráfico de tráfego em tempo real, podendo ser
abertas várias janelas simultaneamente. As configurações de intervalo de tempo e cores
poderão ser personalizadas em Utilitários/Central de Usuários/Preferências;



Gateway/Interfaces Virtuais
 Incluído campo Situação que poderá ser informado como Ativo/Inativo, sendo útil para
desativar uma determinada interface sem excluí-la;



Gateway/Firewall
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 Incluído campo Situação que poderá ser informado como Ativo/Inativo, sendo útil para
desativar uma determinada regra sem excluí-la;
 Incluído uma nova opção de Policiamento denominada REDIRO que executa um
redirecionamento de todos os pacotes oriundos do IP Origem com destino a Porta Origem
para o IP Destino/Porta Destino, útil por exemplo para utilização de um servidor de Proxy
específico para determinado cliente;


Gateway/DNS Transparente
 Incluído campo Ult Checagem que exibe a última vez em que o Failover foi executado;
 O campo Status passa a tratar a opção Falhou que indica que o serviço foi desativado
automaticamente pelo Failover;
 Incluído na aba Exceções o campo Situação que poderá ser informado como Ativo/Inativo,
sendo útil para desativar uma determinada regra sem excluí-la;



Gateway/Proxy Transparente
 Incluído campo Ult Checagem que exibe a última vez em que o Failover foi executado;
 O campo Status passa a tratar a opção Falhou que indica que o serviço foi desativado
automaticamente pelo Failover;
 Incluído nas abas Exceções Origem, Exceções Destino e PROXYHIT Permanente o campo
Situação que poderá ser informado como Ativo/Inativo, sendo útil para desativar uma
determinada regra sem excluí-la;



Gateway/NAT Excessões
 Incluído nas abas Origem e Destino o campo Situação que poderá ser informado como
Ativo/Inativo, sendo útil para desativar uma determinada regra sem excluí-la;



Gateway/Balanceamento
 Incluído nas abas Host Balanceados, Exceções Origem e Exceções Destino o campo
Situação que poderá ser informado como Ativo/Inativo, sendo útil para desativar uma
determinada regra sem excluí-la;



Financeiro/Cadastro/Convênios
 Incluído o botão
para pesquisa dos convênios cadastrados com diversos filtros;
 O campo Aceite passou a ser do tipo select evitando preenchimento incorreto;
 O campo Espécie passou a ser do tipo select de acordo com cada banco, evitando
preenchimento incorreto;
 Na aba Instruções as Linhas passam a aceitar as seguintes palavras mágicas:
 |MUL%| – Imprime o percentual de multa informado nos parâmetros da empresa;
 |MUL$| – Imprime o valor em moeda calculado pelo percentual de multa informado nos
parâmetros da empresa;
 |JUR%| – Imprime o percentual de juros informado nos parâmetros da empresa;
 |JUR$| – Imprime o valor em moeda calculado pelo percentual de juros informado nos
parâmetros da empresa;
 Na aba Configuração Boleto foram alterados os seguintes campos:
 Local de Pagamento – Personaliza a frase a ser impressa boleto;
 Modelo – Para todos os bancos passa a ser disponibilizado dois modelos de boleto
 Layout com informativo no box superior – Neste modelo haverá um box na parte
superior do impresso, com as instruções e demais personalizações;
 Layout com dados do cliente no box superior para dobra – Neste modelo serão
impressos os dados de correspondência do cliente no lugar do box na parte superior
do impresso, bem como as instruções e demais personalizações, de forma que com a
simples dobragem do boleto impresso seja possível posta-lo nos correios;
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Layout Informativo – Define qual formatação prévia será utilizada para personalizar o
informativo a ser impresso na parte superior do boleto. A formatação deverá ser executa
em Financeiro/Cadastro/Formatação Layout Boletos;

Financeiro/Cadastro/Formatação Layout Carnês
 Através desta nova rotina é possível através de editor HTML criar-se vários modelos de
capas para os carnês totalmente customizáveis com textos e imagens;
 O layout será solicitado na emissão ou reemissão de carnês;
 Depois do modelo já definido, o botão
dá acesso ao editor HTML padrão do sistema,
onde poderá ser formatada a capa com o uso de textos, tabelas, efeitos, cores, fontes,
imagens e as seguintes palavras mágicas, que constam também no botão
:
 |NPARC| – Imprime o numero total de parcelas do carnê;
 |PRIVCTO| – Imprime o mês/ano do vencimento da primeira parcela do carnê;
 |ULTVCTO| – Imprime o mês/ano do vencimento da última parcela do carnê;
 |DATAEMISSAO| – Imprime a data de emissão do carnê no formato dd/mm/aaaa;
 |CEDENTE| – Imprime o nome do cedente (empresa);
 |CLIENTE| – Imprime o nome do cliente (sacado);
 |CNPJ/CPF| – Imprime CNPF/CPF do cliente;
 |ENDERECO1| – Imprime a primeira linha do endereço sendo: Logradouro
(Rua/Avenida) + Numero + Bairro;
 |ENDERECO2| – Imprime a segunda linha do endereço sendo: Cidade + Estado + CEP;
 |DEMONS1| – Imprime a linha 1 do demonstrativo cadastrado no convênio;
 |DEMONS2| – Imprime a linha 2 do demonstrativo cadastrado no convênio;
 |DEMONS3| – Imprime a linha 3 do demonstrativo cadastrado no convênio;
 |DEMONS4| – Imprime a linha 4 do demonstrativo cadastrado no convênio;



Financeiro/Cadastro/Formatação Layout Boletos
 Através desta nova rotina é possível através de editor HTML criar-se vários modelos de
informativos para os boletos totalmente customizáveis com textos e imagens;
 O layout será informado no cadastro do convênio;
 Depois do modelo já definido, o botão
dá acesso ao editor HTML padrão do sistema,
onde poderá ser formatada o informativo com o uso de textos, tabelas, efeitos, cores, fontes,
imagens e as seguintes palavras mágicas, que constam também no botão
:
 |INFORMATIVO1|, |INFORMATIVO2|, |INFORMATIVO3|, |INFORMATIVO4|,
|INFORMATIVO5|, |INFORMATIVO6|, |INFORMATIVO7|, |INFORMATIVO8|,
|INFORMATIVO9|, |INFORMATIVO10|, |INFORMATIVO11|, |INFORMATIVO12|,
|INFORMATIVO13|, |INFORMATIVO14|, |INFORMATIVO15| e |INFORMATIVO16|;
 As linhas de informativo são compostas pelos itens do documento mais os avisos de
documentos em aberto;



Financeiro/Impressão Boletos
 Os boletos passam a ser impressos no formato PDF;
 Esta rotina passa a tratar emissão e remissão de boletos através da seleção do campo Modo,
sendo ainda possível aplicar diversos filtros para seleção dos documentos a serem
impressos;



Financeiro/Movimento C/C
 A rotina de impressão de boletos, acessada através do campo Número, passa a tratar
automaticamente emissão e reemissão;



Financeiro/Relatórios/Boletim de Caixa
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 Novo relatório que lista a movimentação financeira de uma determinada conta em um
determinado período em modelo padrão financeiro, totalizando e apurando o saldo por dia,
com espaço para assinatura do elaborador e do conferidor;


Utilitários/Edição Expressa
 Nova rotina para manipulação direta de informações da base de dados nos Cadastro de
Clientes ou Movimentação Financeira diretamente pelo usuário, através de critérios de
seleção;
 Manipulando o Cadastro de Clientes/Dados Cobrança:
 Filtros disponíveis: Local Cobrança, Bloqueável, Tipo Cobrança, Dia Vencimento e
Clientes Ativos/Inativos;
 Campos que podem ser alterados: Banco, Bloqueável, Tipo Cobrança e Dia Vencimento;
 Manipulando o Cadastro de Clientes/Contratos:
 Filtros disponíveis: QoS, Assinatura, Plano, e Situação;
 Campos que podem ser alterados: QoS, Assinatura e Situação;
 Manipulando o Cadastro de Clientes/IP:
 Filtros disponíveis: Modo, Interface e Situação;
 Campos que podem ser alterados: Modo, Interface, Situação e Limpar MAC;
 Manipulando o Cadastro de Clientes/Usuários:
 Filtros disponíveis: NAS, Porta e Situação;
 Campos que podem ser alterados: Nas e Porta, Situação e Limpar MAC;
 Manipulando o Financeiro:
 Filtros disponíveis: Mês, Ano, Conta Corrente, Histórico, Data Lançamento e Usuário;
 Campos que podem ser alterados: Estornar Faturamento de Um/Todos Clientes;
IMPORTANTE: Tenha certeza antes de processar esta rotina, pois as alterações são
definitivas e irreversíveis e forma automática.



Utilitários/Logs/Acessos
 Nova rotina para consulta aos logs de acessos dos usuários às aplicações do sistema, onde
através de diversos filtros é possível ;

Central do Assinante


Autenticação/Alterar Senhas de Acesso
 A rotina de consistência de senha passa a validar a Qualidade/Força como Fraca, Média,
Forte ou Excelente através de algoritmo que considera os tipos de caracteres (números,
letras, especiais), quantidade de caracteres, minúsculo e maiúsculo neste cálculo. A
qualidade da senha será exibida em uma pequena caixa de dialogo durante a digitação. Não
serão permitidos cadastros com senhas fracas;



Atendimentos/Solicitar Atendimento
 A rotina alterada para corrigir erro de banco de dados quando o Tópico não era informado;

