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Changelog
29/12/2010
Versão 2.0.002


Atendimentos/Consultas/Consulta Geral
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Rotina alterada para mostrar 18 registros por página;



Atendimentos/Execução
 Ao entrar acessar um atendimento, ele passou a mostrar a data de sua última
atualização;
 Os campos do filtro dos Atendimentos foram reajustados para melhorar a
visualização;



Atendimentos/Execução/Altera Prioridade
 Foi alterado o modo de chamada da aplicação;
 Foi corrigido erro que não atualizava a tela após a alteração de uma prioridade;



Atendimentos/Execução/Distribui Atendimento
 Foi alterado o modo de chamada da aplicação;
 Foi corrigido erro que não atualizava a tela após a distribuição de um atendimento;
 O campo Novo Usuário passou a ser obrigatório;
 Foram corrigidas as opções Eletrônico e Automático do campo Modo Atual, que
estavam com caracteres inválidos;



Atendimentos/Ordem de Serviço
 Os campos Cep, Tel Com, Tel Res e Tel Cel passaram a usar máscaras;



Atendimentos/Relatórios/Consulta p/ Causa
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo;



Atendimentos/Relatórios/Consulta p/ Quebra
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo;



Atendimentos/Relatórios/Consulta p/ Tópico
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo;



Empresa/Central Assinante/Criar Acessos
 Os campos Login e Senha receberam marcação de obrigatórios;



Empresa/Central Assinante/Criar Acessos/Listar
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;



Empresa/Clientes/Cadastro
 Foi adicionado o botão Consulta Firewall Avançado na barra de ferramentas.
Através dele é possível consultar as exceções de firewall avançado de cada cliente,
bem como o Log de Acessos e o Log de Visualizações. A cor do botão indica se o
cliente possui ou não alguma exceção. Se possuir alguma, o botão ficará assim: .
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Do contrário, ele ficará assim: . Além de consultar, o botão também permite a
inclusão de novas exceções, caso o usuário tenha a permissão necessária;
Os campos Tel Comerc, Tel Resid, Tel Celular e UF (da aba End. Cobrança)
passaram a usar máscaras;
Foi alterado a mensagem e imagem do botão Pesquisar;
Adicionada rotina que emite aviso caso seja adicionado cliente com o mesmo
CPF/CNPJ de outro cliente já cadastrado;
Adicionada rotina que impede a inserção de aspas (“) nos principais campos,
evitando assim erros no banco de dados;
Na aba Dados Cobrança foi adicionado o campo Preferência de Impressão. Este
campo serve para indicar o tipo de papeleta nas cobranças daquele cliente e é usado
exclusivamente na impressão de carnês em lote. Ao gerar um carnê para um cliente,
se neste campo estiver selecionada a opção Boleto, ela será trocada automaticamente
para Carnê;
Agora através do campo CEP (das abas Cadastro e End. Cobrança) é possível
localizar automaticamente o endereço do cliente e o sistema substitui
automaticamente os campos Bairro, Cidade e Estado. Para isso, após digitar o CEP
no campo correspondente, clique no botão
e em seguida, após conferir os dados,
clique no botão Confirmar, para que o sistema substitua os campos;
Foi adicionada rotina que critica exclusão de registro, caso haja alguma autenticação
cadastrada;
Foi adicionada rotina que exclui os registros de bloqueio dos clientes excluídos;
A rotina de exclusão foi alterada, permitindo a exclusão de clientes que possuam
apenas documentos estornados na movimentação financeira;
A rotina que mostra os atendimentos dos Clientes passou a ordená-los em ordem
decrescente, ou seja, mostrando os atendimentos mais novos no topo;



Empresa/Clientes/Cadastro/Contatos
 Os campos Telefone1, Telefone2 e Telefone3 passaram a aceitar apenas números e
tiveram suas máscaras alteradas;
 Adicionada rotina que impede a inserção de aspas (“) nos principais campos,
evitando assim erros no banco de dados;



Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos
 Nos botões Emite Carnê e Reemite Carnê, foi corrigida a rotina que só permitia a
visualização da capa padrão do carnê se houvessem outros modelos de capa
adicionados;
 No botão Emite Carnê, o campo Cobrança passou a ser apenas leitura quando o
Banco selecionado for Carteira;
 No botão Emite Carnê, foi corrigida a rotina que, ao alterar o vencimento de algum
mês com menos dias, não retornava à data original de vencimento;
 Foi adicionada rotina que altera automaticamente a Preferência de Impressão do
cliente para carnê, quando for gerado um carnê para o cliente;
 A rotina de Adicionar novo contrato foi alterada. Agora, ao adicionar um novo
contrato, é possível também gerar boleto(s) de adesão, informando o valor da(s)
parcela(s) e a data de vencimento da(s) mesma(s). Além disso, após a inclusão do
contrato é possível – na mesma tela – gerar carnê, imprimir o(s) boleto(s) da adesão
e imprimir o contrato do cliente, deixando a inclusão de contratos muito mais prática
e rápida;
 Adicionada rotina que verifica se o usuário tem permissão de impressão de contratos.
Se não tiver, o campo de imprimir contrato não será mostrado;
 Adicionada rotina que, ao alterar a situação ou excluir um contrato, reavalia as
exceções de Firewall Avançado dos clientes;
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 Foram alterados os labels de alguns campos;


Empresa/Clientes/Cadastro/Filtro
 Foram alterados os alinhamentos de alguns campos;
 Foi corrigido o label de captura do campo Autenticação;
 Foram adicionados dois novos campos para pesquisa: CEP e RG_IE;



Empresa/Clientes/Cadastro/Histórico Bloqueios
 Corrigida mensagem de erro quando o usuário não possuía nenhuma permissão de
dados;
 O campo cliente passou a não ser mais mostrado na aplicação;



Empresa/Clientes/Cadastro/IPs
 O campo IP passou a aceitar blocos de IP, no formato NNN.NNN.NNN.NNN/NN,
onde /NN corresponde ao prefixo da rede daquele bloco. Para cadastrar uma rede, é
necessário que exista um Pool de IP que comporte todos os IPs daquela rede e além
disso, todos os IPs devem estar livres no Pool;
 Os prefixos de redes que podem ser cadastrados são: 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30;
 Ao cadastrar uma rede, o sistema automaticamente identificará a máscara e o
gateway da mesma;
 Adicionada rotina que, ao alterar ou excluir um IP, reavalia as exceções de Firewall
Avançado dos clientes;
 Adicionada rotina que, ao incluir ou excluir um IP, registra um Log da operação
(apenas para IPs que pertençam a algum Pool e ainda se a opção Salvar Log estiver
marcada como Sim);



Empresa/Clientes/Cadastro/Movimentação Financeira/Filtro
 Foi alterada a ordenação de alguns campos do filtro;



Empresa/Clientes/Modelos Contratos
 Foi alterada instrução de formatação do layout do contrato, corrigindo a palavra
chave CNPJ_CNPF para CNPJ_CPF.



Empresa/Clientes/Relatórios/Adesões/Cancelamentos
 Foi alterado o target de abertura dos detalhes, que agora abrem na mesma janela;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo da aplicação;
 Foi adicionado o Quick Search na barra de ferramentas;



Empresa/Clientes/Relatórios/Bloqueados
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Rotina alterada para mostrar 18 registros por página;



Empresa/Clientes/Relatórios/Contratos Não Assinados
 Foi alterado o target de abertura dos detalhes, que agora abrem na mesma janela;
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;



Empresa/Clientes/Relatórios/Relatório Geral
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;



Empresa/Clientes/Cadastro/Histórico de Atendimentos
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram alterados os labels de alguns campos;
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 Foi alterado o target de abertura dos detalhes, que agora abrem na mesma janela;


Empresa/Clientes/Planos/Cadastro/
 Foi alterado o agrupamento e o label do campo Código;
 Foi corrigido o alerta do campo Banda Upload;
 Adicionada rotina de filtro, útil para pesquisar planos;



Empresa/Clientes/Planos/Avançado/Dicionário Radius
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;



Empresa/Cobrador Virtual/Hosts Liberados
 Foram alterados os labels de alguns campos;



Empresa/Formata Avisos
 Adicionada rotina de dependência com o Firewall Avançado, que impede a exclusão
de uma página que esteja sendo utilizada no Firewall Avançado;



Empresa/Fornecedores/Cadastro
 Os campos Telefone1, Telefone2 e UF passaram a usar máscaras;
 O campo Situação passou a ter a opção Sim como default;
 Foi adicionado o botão Pesquisar;
 Foi alterado o alinhamento de alguns campos;
 Adicionada rotina que impede a inserção de aspas (“) nos principais campos,
evitando assim erros no banco de dados;



Empresa/Fornecedores/Cadastro/Contatos
 Os campos Telefone1, Telefone2 e Telefone3 passaram a aceitar apenas números e
tiveram suas máscaras trocadas;
 Adicionada rotina que impede a inserção de aspas (“) nos principais campos,
evitando assim erros no banco de dados;
 Agora através do campo CEP é possível localizar automaticamente o endereço do
fornecedor e o sistema substitui automaticamente os campos Bairro, Cidade e
Estado. Para isso, após digitar o CEP no campo correspondente, clique no botão
e
em seguida, após conferir os dados, clique no botão Confirmar, para que o sistema
substitua os campos.



Financeiro/Arquivos Cobrança
 Rotina alterada para mostrar 18 registros por página;
 Foi adicionado botão para consultar movimento de cobrança do arquivo. Através
dele, é possível verificar toda a movimentação financeira de cada arquivo de
cobrança (retorno e remessa);



Financeiro/Arquivos Cobrança/Remessa
 Foi corrigida a rotina do banco Banrisul que pegava os CEPs dos clientes
incorretamente;
 Foi corrigida a rotina dos bancos Banrisul e Bradesco que pegava a Data de
Vencimento incorretamente;
 Foi corrigida a rotina do banco Itaú que enviava instrução de cobrança inválida;
 Foi adicionada a rotina para remessa do Banco do Brasil 240 posições;
 Foi corrigida rotina para remessa do banco Sicredi, conforme novo manual;
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Financeiro/Arquivos Cobrança/Retorno
 A rotina do botão Retorno foi alterada para respeitar e aprender as preferências do
usuário;
 Foi adicionada nova ocorrência do Banrisul, corrigindo um tipo específico de
arquivo de retorno deste banco;
 Foi corrigida a rotina que baixava os documentos de forma incorreta quando o
usuário utilizava convênio com taxa de cobrança diferente de R$0,00;
 Foi corrigida a rotina de baixa do Banco Itaú, que passa a ajustar a diferença de
valores pagos;
 Foi corrigida rotina do Banrisul, que não mostrava os motivos de rejeições das
ocorrências bancárias;
 Foi corrigida rotina do Banrisul, que não identificava o Seu Número dos documentos
via Arquivo de Retorno;
 Foi adicionada rotina de retorno automático para os bancos Sicoob e Banese;



Financeiro/Baixa Documentos
 O campo Contra-Partida passou a mostrar o número da conta corrente, que havia
sido excluído na versão 2.0.000 e a ordenação passou a ser ascendente;
 Os campos Data Baixa e Confirma Baixa receberam marcação de obrigatórios;
 A Data de Baixa do documento, no campo DataBaixa, passou a ser sugerida
automaticamente;



Financeiro/Cadastros/Agências
 Foi alterada a ordenação dos campos na grid que passou a ser ascendente;



Financeiro/Cadastros/Bancos
 O campo Código passou a ser somente leitura, ou seja, não pode mais ser alterado;



Financeiro/Cadastros/Contas Correntes
 O campo Número passou a ser somente leitura, ou seja, não pode mais ser alterado;



Financeiro/Cadastros/Convênios
 O campo Variação de Carteira passou a ser exibido apenas para o Banco do Brasil;
 Foram adicionadas mensagens de ajuda para os campos Aceite e Espécie;
 O campo Modelo passou a ser do tipo Select;
 Foram adicionados textos default nos campos Demonstrativo1, Demonstrativo2,
Instrução1 e Instrução2;
 Os campos Layout do Informativo e Local de Pagamento passaram a ser
obrigatórios;
 Foram corrigidos os labels de alguns campos;
 Os campos específicos de cada banco passaram a ser obrigatórios;
 Adicionada rotina que grava o log de acesso à aplicação;



Financeiro/Cadastros/Convênios/Filtro
 Foi corrigida a ordenação do campo Conta que passou a ser ascendente;
 Foram alterados os labels de alguns campos;



Financeiro/Cadastros/Formatação Capa Carnês
 No botão Capa Padrão foi corrigida a rotina que só permitia a visualização da capa
padrão do carnê se houvessem outros modelos de capa adicionados;
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Financeiro/Cadastros/Históricos
 Foi alterada a ordenação dos campos na grid que passou a ser ascendente;
 O campo Número passou a ser somente leitura, ou seja, não pode mais ser alterado;



Financeiro/Central de Cobrança
 Foi alterada a ordenação de alguns campos do filtro;
 As principais funções disponíveis na consulta – Transferir documento, Estornar
documento, Alterar vencimento e Visualizar composição do documento – que antes
eram links, passaram a ser botões, mantendo a visualização mais limpa e organizada;
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo da aplicação;



Financeiro/Faturamento
 Foi corrigida a ordenação do campo Conta Corrente que passou a ser ascendente;



Financeiro/Impressão de Boletos
 A fonte passou a ter um tamanho maior;
 O boleto, antes alinhado à esquerda, passou a ficar centralizado na página;
 A Rotina passou a criticar convênios que não tiverem layout de informativo definido;
 Foi adicionada rotina que verifica se existem documentos para ser impressos. Se não
existir, emite um aviso para o usuário.
 Foi adicionada a opção de impressão, que possui as opções somente boletos ou
boletos e carnês.
 Somente boletos: imprime apenas os documentos que tem sua origem no
faturamento, ou que foram incluídos de forma avulsa;
 Boletos e carnês: imprime todos os documentos, sendo boletos ou mesmo
carnês;



Financeiro/Impressão de Carnê
 Através desta opção, é possível fazer a impressão de vários carnês de uma só vez.
Isso evita que o usuário tenha que entrar no cadastro de cada cliente e gerar um por
um os carnês;



Financeiro/Movimento C/C
 Foi corrigida a mensagem de erro que aparecia quando o usuário não selecionava a
conta corrente;
 As principais funções disponíveis na consulta – Baixar documento, Transferir
documento, Imprimir documento, Estornar documento, Alterar vencimento e
Visualizar composição do documento – que antes eram links, passaram a ser botões,
mantendo a visualização mais limpa e organizada;
 Foi adicionado o botão de Imprimir Recibo, que permite a impressão do recibo após
a baixa do documento. Essa opção só está disponível para os documentos baixados a
partir da versão 2.0.001 ou para os documentos que, ao efetuar a baixa, foram
emitidos recibos;
 Foi adicionado o botão para consultar histórico do movimento daquele documento;
 Na opção de transferir documento, o campo Conta Destino passou a mostrar o
número da conta corrente, que havia sido excluído na versão 2.0.000 e a ordenação
passou a ser ascendente;
 Na opção de transferir documento, o campo Histórico Transferência passou a
mostrar o número do Histórico, que havia sido excluído na versão 2.0.000 e a
ordenação passou a ser ascendente;
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 Na opção de transferir documento, os campos Conta Destino e Histórico
Transferência receberam marcação de obrigatórios;
 Na opção de alterar vencimento, o campo Novo Vencimento recebeu marcação de
obrigatório;
 Ao imprimir um boleto vencido, será apresentada a opção de imprimi-lo com
vencimento atualizado, ou seja, com os campos de multa e juros já preenchidos. Essa
opção estará disponível apenas para documentos do tipo Cobrança Simples.
 Foi alterada a rotina de geração de NossoNumero do Itaú, que calculava o DAC
incorretamente para alguns códigos de carteira.


Financeiro/Movimento C/C/Filtro
 Foram adicionados novos campos no filtro;
 Foi alterada a ordem de alguns campos no filtro;



Financeiro/Movimento C/C/Inclui
 Adicionada rotina que impede a inserção de aspas (“) nos principais campos,
evitando assim erros no banco de dados;



Financeiro/Relatórios/Boletim de Caixa
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo;



Financeiro/Relatórios/Consulta Faturamento
 Foi alterada a ordem de alguns campos do filtro;
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;



Financeiro/Relatórios/Documentos Baixados
 Foi alterada a ordem de alguns campos do filtro;
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo da aplicação;



Financeiro/Relatórios/Faturamento p/ Cidade
 Foi alterada a ordem de alguns campos do filtro;
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo da aplicação;



Financeiro/Relatórios/Movimentos Estornados
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo;



Financeiro/Relatórios/Pré-Faturamento
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;



Gateway/Balanceamento
 O tamanho do iFrame da aplicação foi diminuído e o botão sair, que aparecia no
canto inferior esquerdo, foi eliminado;



Gateway/Firewall
 A aplicação passou a ter três abas: Básico, Avançado e Parâmetro;
 O título da aplicação da aba Básico foi alterado para Firewall Básico;
 Foi eliminado o agrupamento de milhar dos campos Porta e Porta Destino da aba
Básico;
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 Na aba Avançado se encontra o Firewall Avançado, dividido em três abas: Saltos,
Portas e Conexões. Através dele é possível controlar saltos, portas e conexões dos
clientes. Além disso, cada controle dá ao usuário a opção de realizar um máximo de
três ações disponíveis, quando o cliente atingir o limite de saltos/conexões, ou tentar
acessar uma porta bloqueada. As ações são definidas nos campos Ação 1, Ação 2 e
Ação 3 e cada campo possui as seguintes opções:
 Log: grava um log daquele cliente;
 Aviso: mostra uma página de aviso para o cliente. Ao escolher essa opção,
será mostrado um novo campo no qual deverá ser escolhida a página de aviso
que o cliente verá. As páginas de aviso devem ser criadas e formatadas no
menu Empresa/Formata Avisos;
 Atendimento: será aberto um atendimento automático pelo sistema;
 Quarentena: moverá o cliente para a quarentena por um período estipulado
pelo usuário, no campo Período. Ao escolher essa opção, será mostrado um
novo campo no qual deverá ser escolhida a página de aviso que o cliente
verá. As páginas de aviso devem ser criadas e formatadas no menu
Empresa/Formata Avisos;
 Cada controle possui dois campos básicos: Limite (para saltos e conexões), Porta
(para portas) e Situação, que pode ser Ativo ou Inativo. Para controle de saltos, o
limite máximo disponível são 10 saltos;
 Cada controle permite o cadastramento de exceções. Nos controles de saltos e
conexões é possível adicionar exceções por cliente e por IP de origem. É importante
lembrar que o número máximo de saltos/conexões das exceções deve ser maior que o
valor cadastrado na regra. No controle de portas, além de ser possível adicionar
exceções por cliente e por IP de origem, também é possível adicionar exceções por
IP de destino. As portas disponíveis nas exceções estão condicionadas às portas
cadastradas no controle;
 Todas as opções de Firewall Avançado possuem três botões: RELOAD, Log Eventos
e Log Visualização. O botão RELOAD reconfigura o Firewall Avançado por
completo (controle de conexões, saltos e portas). O Log Eventos mostra um log de
todos os eventos de determinado controle. O Log Visualização mostra um logo de
todas as visualizações de páginas de aviso de determinado controle;
 Na aba Parâmetros é possível escolher os tópicos para os atendimentos automáticos e
se esses tópicos estarão visíveis para os clientes. Também é possível definir a
ativação do controle de conexões paralelas do Kernel;


Gateway/Interfaces
 Rotina foi ajustada para criticar alterações de dispositivos PPP que estejam
cadastrados no sistema;
 Adicionada rotina de dependência com a rotina de Vlan, que impede a exclusão de
uma interface que esteja sendo utilizada por alguma Vlan;



Gateway/NAT Exceções
 Foram adicionados os botões alterar e excluir, que haviam sido excluídos na versão
2.0.000;



Gateway/Net Horário
 Adicionada rotina de dependência com o cadastro de Planos, que impede a exclusão
de uma regra que esteja sendo utilizada em algum Plano;
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Gateway/Pool IP
 Foi adicionado o botão Pesquisar;
 Rotina alterada para mostrar 18 registros por página;



Gateway/Pool IP/Consulta
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;



Gateway/Redes/NAS/Consulta clientes do NAS
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Foram incluídos gráficos em flash no resumo;
 Foram alterados os labels de alguns campos;



Gateway/Vlan
 Através desse menu, é possível criar Vlans para cada interface cadastrada no sistema;



Monitor/Extrato Radius
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;



Monitor/Clientes Wireless Access Point
 Foram corrigidos o resumo e o gráfico da aplicação.



Monitor/Firewall Avançado
 Através desse novo recurso, é possível fazer 4 monitoramentos simultaneamente:
 Últimos registros do Log de Ocorrências do Firewall Avançado;
 Últimos registros do Log de Visualizações do Firewall Avançado;
 Relação dos Clientes que estão em Quarentena com o tempo que resta para
cada um;
 Relação dos Últimos Atendimentos abertos pelo Firewall Avançado;



Tela de Login
 Foram excluídos os asteriscos (*) que marcavam os campos como obrigatórios;



Tela Inicial/Botão Novidades
 Foram adicionados os botões último registro e primeiro registro durante a navegação
pelas novidades;
 Foi adicionado o botão pesquisar, onde é possível filtrar as novidades;
 Os títulos das novidades passaram a ter indicador de versão, informando em qual
release aquela novidade foi lançada;



Utilitários/Central de Usuários/Alterar Senha
 Foi alterado o alinhamento de alguns campos;



Utilitários/Central de Usuários/Filtro
 Foi alterada a ordenação de alguns campos;



Utilitários/Central de Usuários/Preferências
 As várias opções de preferências do usuário passam a ser mostradas em abas,
melhorando a disposição geral;
 Foram adicionadas preferências de Retorno Bancário;
 Foram adicionadas preferências de Inclusão de Contratos;
 Foram adicionadas preferências de Impressão de Carnê;
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Utilitários/Central de Usuários/Usuários
 Foi corrigido erro que, ao incluir um novo usuário, necessitava que a senha do
mesmo fosse digitada novamente, pois não era salva na inclusão;



Utilitários/Edição Expressa
 Foi alterado o alinhamento de alguns campos;
 Foi corrigida a rotina da troca de NAS, que não estava funcionando;
 Foi corrigida a rotina da troca de Bancos, que apresentava erros em alguns casos;



Utilitários/Logs/Acessos
 Foi alterada a ordenação e o label de alguns campos do filtro;
 Os botões da barra de ferramentas foram reajustados e realocados;
 Rotina alterada para mostrar 18 registros por página;



Utilitários/Sistema/Auditoria
 Adicionada rotina que aplica máscaras nos campos Tel Comerc, Tel Resid e Tel
Celular, do cadastro de clientes, e nos campos Telefone 1, Telefone 2 e TelFax do
cadastro de fornecedores, retirando quaisquer caracteres que não sejam números e
informando campos inválidos (por exemplo, com quantidade de números incorreta);
 Adicionada rotina que otimiza as tabelas do banco de dados;
 Adicionada rotina que elimina aspas dos principais campos do cadastro de clientes e
do cadastro de fornecedores;
 Adicionada rotina que mostra, ao final da aplicação, o tempo total gasto para
executá-la;
 Adicionada rotina que identifica IPs de rede ou broadcast no cadastro dos clientes;
 Adicionada rotina que identifica IPs cadastrados incorretamente no pool;
 Adicionada rotina que informa se o cliente é ativo ou inativo, considerando cliente
ativo aquele que possui pelo menos um contrato ativo e cliente inativo aquele que
não
possui
nenhum
contrato
ativo;
IMPORTANTE: Realize a Auditoria já no primeiro acesso à nova versão, para
verificar e corrigir todos os possíveis erros do sistema;



Utilitários/Sistema/Backup
 Foram adicionados botões de Restaurar e Importar backup;
 Foi
adicionada
coluna
que
mostra
a
versão
do
backup;
IMPORTANTE: Só é possível importar backups que sejam da mesma versão atual
do sistema;
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Cadastro/Atualizar Dados
 Os campos Fone Comercial, Fone Residencial, Fone Celular e CEP passaram a usar
máscaras;



Finanças/Documentos em Aberto
 Quando o documento estiver vencido e a rotina de impressão de boleto vencido
atualizado estiver ativada, ao clicar no botão imprimir, os valores de juros e multas já
estarão calculados como default;
 Foram corrigidos os nomes de alguns campos;



Finanças/Histórico de Pagamentos
 Foram corrigidos os nomes de alguns campos;

