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Changelog
07/12/2016 [Atualizado em 16/02/2017]
Versão 3.2.002










RESUMO
Geração de nota fiscal no pagamento do boleto
Integração com Gerencianet
Novos filtros e ações para o Cobrador Virtual
Permissões de desconto por usuário e usuários autorizadores
Central de Arrecadação
Novos recursos no Pool de IP
Aceite eletrônico na Central do Assinante
Gráficos de clientes via RADIUS
Formulas na formatação de contratos
92 implementações em aplicações
24 alterações em aplicações
60 correções de erros em aplicações

Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de acessar a
interface web do sistema.


Executáveis Sistema Operacional (daemons)
Adicionado suporte à geração de gráficos estáticos de cliente quando o RouterBox é
utilizado apenas como Radius.
Adicionado suporte a regras de controle de navegação entre duas interfaces com
disposição IN.
Adicionados novos redirecionamentos de portas para o cache Hyper.
Adicionado suporte à integração do Gerencianet no daemon faturamento.
Alterado motor de ICMP do daemon failover para melhoria no monitoramente de NAS
Corrigido erro no daemon doemail no envio de e-mails de redefinição de senha dos
usuários do sistema.
Corrigido erro no agendamento do daemon prenota para execução automática em
multiempresas.
Corrigido erro no daemon prenota na geração da numeração de NF-e.
Corrigido erro ao executar a ação Negar Autenticação nas regras de bloqueio do
cobrador virtual.
Corrigido erro na reavaliação automática da Central de Avisos de madrugada.



Geral
Adicionada informação de débitos em aberto para o cliente, nas notas fiscais dos
modelos 21 e 22, no layout de folha com boleto.
Adicionados novos modos para a abertura e designação de atendimentos:
 Facebook
 WhatsApp
 Skype
 Telegram
 Twitter
Adicionado suporte à responsividade nas páginas de aviso.
Adicionado suporte à submissão com a tecla ENTER nos principais relatórios do
sistema.
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Atualizado o manual do usuário do sistema.
Criada nova rotina de permissão de descontos, onde o usuário poderá solicitar
autorização de um supervisor para conceder um percentual maior de desconto do que
ele tem permissão. Este recurso foi implementado nas rotinas abaixo:
 Inclusão expressa de contratos, para os campos de adesão e pagamento
periódico (mensalidade).
 Alteração no cadastro dos contratos, para os campos de adesão e pagamento
periódico (mensalidade).
 Pedidos avulsos, para os campos de desconto de adesão e desconto fixo.
 Baixa simples de documentos, para os campos de desconto, juros e multa.
 Baixa múltipla de documentos, para os campos de desconto, juros e multa.
 Renegociação de dívidas, para os campos de desconto, juros e multa.
Criada integração com o gerenciador de pagamentos Gerencianet.
Adicionado o campo Tipo de Isenção/Redução de Base de Cálculo em todas as telas
de parametrização de dados fiscais, conforme legislação vigente. O campo não será
mostrado para empresas optantes pelo Regime Tributário Simples Nacional.
Adicionada linhas indicando a banda total contratada pelo cliente (já considerando o
QoS) nos gráficos estáticos.
Alterada a nomenclatura de “Notas Fiscais de Saída” para “Notas Fiscais Emitidas”
e de “Notas Fiscais de Entrada” para “Notas Fiscais Recebidas”.
Atualizada base de ceps dos correios.
Alterado o indicador Clientes ativos, da tela inicial, para considerar os clientes com
as situações Ativo e Bloqueado.
Alterada consulta que mostra os clientes no mapa para considerar a situação da
conexão dos mesmos, mostrando um ícone em vermelho ou em verde conforme a
situação.
Corrigido erro no conteúdo do e-mail de redefinição de senha do usuário.
Corrigido erro “Fatal error” quando a sessão do usuário expira.
Corrigido erro na integração com o cPanel.
Corrigido erro ao tentar acessar o RouterBox após acessar a Central do Assinante, no
mesmo navegador.
Corrigido erro de contratos ativos com a última operação sendo de bloqueio.
Corrigido erro ao desbloquear contratos com documentos em atraso.
Corrigido erro na quantidade de clientes bloqueados da tela inicial.
Corrigido erro de submeter a aplicação ao clicar em “Exibir versão móvel” quando o
sistema estava sendo aberto em dispositivos móveis.
Corrigido erro na geração de multa contratual pelo Cobrador Virtual.
Corrigido erro no acesso normal de usuários ao Hotspot.
Corrigido erro na geração das chaves de acesso das notas fiscais de comunicação
(modelo 21) e telecomunicação (modelo 22), que ocasionava o erro 122 na validação
dos arquivos pelo Programa Validador.
Corrigido erro na visualização da viabilidade eletrônica nas redes ópticas.


Atendimentos / Execução
Adicionados novos campos no filtro para ampliar a busca por endereço.
Criado o Protocolo único para cada atendimento do sistema, em conformidade com
normativa da ANATEL.



Atendimentos / Execução / Itens para faturamento (kits)
Corrigido erro na inclusão de kits de equipamentos para os clientes, quando os
produtos do kit tinham valores quebrados.
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Empresa / Central de Avisos / Gerenciar
Corrigido erro na formatação das mensagens SMS para gateways que não aceitam
acentuação.



Empresa / Central do Assinante
Adicionado o campo Tópico Obrigatório?, que define se o tópico será obrigatório para
os atendimentos abertos através da Central do Assinante.



Empresa / Clientes / Cadastro
Adicionado o botão
para inclusão de documentos financeiros a partir do cadastro
do cliente, não sendo mais necessário acessar a conta corrente para realizar o
procedimento.
A permissão necessária
continua sendo a mesma
(Financeiro/Movimento/Inclui).
Adicionados indicadores no cadastro de clientes:
 Clientes sem movimentação financeira
 Clientes sem documentos em aberto
 Cliente inadimplente
 Cliente com franquia do plano excedida
Adicionado o campo Tipo de Conta na aba Dados Cobrança (antigo parâmetro
Cobrança de faturamento existente no menu Empresa > Parâmetros > Financeiro >
aba Geral). Este campo define o mês de vencimento do boleto gerado pelas rotinas de
faturamento e emissão de carnê, conforme segue:
 Pós-paga: o vencimento do boleto será no mês posterior ao mês de
faturamento. Por exemplo, o faturamento do mês de Setembro/2016 irá gerar
um boleto com vencimento para Outubro/2016.
 Pré-paga: o vencimento do boleto será no mesmo mês do faturamento. Por
exemplo, o faturamento do mês de Setembro/2016 irá gerar um boleto com
vencimento para Setembro/2016.
Adicionada a operação 023-Conta Caixa Fácil, nas operações de débito em conta da
Caixa Econômica Federal.
Adicionado o campo Quando as notas fiscais serão geradas? na aba Dados Fiscais,
paras as empresas que optarem pela geração das notas fiscais no momento do
pagamento do boleto (Regime Contábil de Caixa).
Adicionado o botão na barra de ferramentas superior para visualização dos clientes no
mapa.
Adicionado botão na barra de ferramentas para recarregar a tela.
Adicionado o campo Tipo de Cliente de Serviços de Comunicação na aba Dados
Fiscais. Este campo é obrigatório para geração de notas fiscais de serviços de
comunicação (modelo 21) e telecomunicação (modelo 22).
Removida validação que não permitia que o identificador de débito contivesse
caracteres alfanuméricos.
Corrigido erro ao informar um e-mail iniciando com zero, quando o campo E-mail
estava marcado como obrigatório.



Empresa / Clientes / Cadastro / Abrir Novo Atendimento
Corrigido erro ao clicar no botão Abrir Novo Atendimento e abrir a tela de cadastro de
clientes.



Empresa / Clientes / Cadastro / Autenticações
Corrigido erro na integração com o cPanel.
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Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos
Corrigido erro de não reavaliação da situação dos clientes quando um contrato era
excluído.



Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos / Emite Carnê
Corrigido erro na emissão de carnês do banco 748-Sicredi.



Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos / Reemite Carnê
Adicionado campo para informar os contratos para remissão dos carnês.



Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos / Transferência
Adicionado suporte à configuração de Aceite Eletrônico na transferência de contratos.



Empresa / Clientes / Cadastro / Equipamentos
Corrigido erro no cancelamento de equipamentos com seriais maiores que 20 dígitos.



Empresa / Clientes / Cadastro / IPs
Corrigido erro ao clicar no botão de inclusão de novo IP e o botão eventualmente ficar
travado.



Empresa / Clientes / Cadastro / Movimentação Financeira
Adicionado ícone indicando a quais contratos o documento está vinculado.



Empresa / Clientes / Cadastro / Movimentação Fiscal
Adicionada coluna Duplicatas com o(s) número(s) da(s) duplicata(s) vinculada(s) às
notas fiscais.



Empresa / Clientes / Modelos Contratos
Adicionado suporte à criação de fórmulas que poderão ser utilizadas nos modelos de
contratos. As fórmulas podem ser gerenciadas no botão Fórmulas, na barra de
ferramentas superior.



Empresa / Clientes / Planos / Cadastro / Dados Fiscais
O cadastro de itens fiscais, para notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) foi
alterado para só permitir a inclusão de 1 item por plano.



Empresa / Clientes / Planos / Grupos de Localidades
Adicionado nome do distrito entre parênteses, junto do nome da cidade.



Empresa / Clientes / Planos / Pacotes / Regras Comerciais
Removida a opção Plano/Pacote das opções disponíveis.



Empresa / Clientes / Pedidos
Alterado conceito de visualização de pedidos para que os supervisores possam
visualizar os pedidos de seus usuários supervisionados.
Corrigido erro de tela ao acessar os anexos do atendimento.



Empresa / Clientes / Pedidos / Impressão de minutas
Corrigido erro na substituição das palavras mágicas quando havia descontos (de
adesão e mensalidade) informados.
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Empresa / Cobrador Virtual
Adicionado o campo Situação nas regras, possibilitando que uma regra seja inativada,
ao invés de ser excluída.
Adicionada nova ação nas regras: Abertura automática de atendimento. Esta ação
pode ser usada em conjunto com as ações de suspensão e cancelamento de contratos.
Mais detalhes estão disponíveis no manual do usuário.
Adicionado novo filtro nas regras: Planos. Este filtro permite filtrar apenas boletos
vinculados a determinados planos. Mais detalhes estão disponíveis no manual do
usuário.
Adicionado botão de Pesquisar na consulta dos clientes enquadrados por aviso.
Corrigido erro no filtro Tipo cobrança, que não estava mostrando a opção Cartão.



Empresa / Estoque / Cadastro de Produtos
Corrigido erro ao clicar no botão Movimento quando o código interno do produto era
maior que 999.
Corrigido erro de “Falta definição das seguintes variáveis globais” ao clicar no botão
para editar complementos de um serial.



Empresa / Estoque / Planilha para Inventário
Corrigido erro na geração de PDF da consulta.



Empresa / Fornecedores / Cadastro
Adicionado o botão
para inclusão de documentos financeiros a partir do cadastro
do cliente, não sendo mais necessário acessar a conta corrente para realizar o
procedimento.
A permissão necessária
continua sendo a mesma
(Financeiro/Movimento/Inclui).
Corrigido erro na inclusão de arquivos.



Empresa / Parâmetros / Central de Notificações
Adicionada nova categoria: Contratos/Franquia Excedida. Esta categoria tem como
base os clientes que vierem a exceder a franquia contratada para o plano.



Empresa / Parâmetros / Certificados Digitais
Adicionado suporte à alteração de domínios para certificados digitais SSL do tipo
wildcard.



Empresa / Parâmetros / Dados Gerais
Criado novo parâmetro para definir o movimento da geração das notas fiscais,
podendo ser:
 Quando o documento financeiro for gerado: selecionando esta opção, as
notas serão geradas nas rotinas de faturamento e geração de carnês.
 Quando o documento financeiro por pago: selecionando esta opção, as notas
serão geradas quando o documento for efetivamente pago. Atenção: esta opção
só pode ser selecionada por empresas optantes pelo Regime Contábil de Caixa.
Criado novo parâmetro para configurar a ativação automática dos contratos na
situação Em Instalação, na aba Contratos.
Criado novo parâmetro (na aba RouterBox Server) para informar a chave da API de
integração do Google Maps. Esta chave é necessária para o perfeito funcionamento
dos mapas no sistema.
Criado novo parâmetro – campo Nome impresso na fatura, na aba Fiscal - para definir
o nome que será impresso na fatura de serviço.
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Corrigido erro ao alterar o ambiente da NF-e para Produção.


Empresa / Parâmetros / Financeiro
Criada nova aba para configuração da Central de Arrecadação.
Foram adicionadas novas opções de filtro na aba Faturamento Automático:
 Tipo de Cobrança: Simples, Registrada, Débito em Conta e Cartão de Crédito.
 Tipo de Conta: Pós-paga ou Pré-paga
 Grupo de Cobrança: um dos grupos existentes no cadastro de clientes.
Removido o campo Cobrança de faturamento da aba Geral. Este parâmetro foi
movido para o cadastro do cliente.



Empresa / Parâmetros / Integrações / cPanel
Adicionado recurso de pesquisa rápida nos domínios.
Removidos os campos Usuário e Senha.



Empresa / Parâmetros / Integrações / Gerencianet
Nova interface para configurar a integração entre o Gerencianet e o RouterBox.



Empresa / Parâmetros / Integrações / RouterBox
Adicionado botão agrupador para os botões de auditoria.
Adicionado novo botão para execução de Auditoria Parcial.
O título do botão AUDITORIA foi alterado para Completo.
Corrigido erro na listagem de planos configurados para aceitar todos os terceiros.



Empresa / Parâmetros / Integrações / SipPulse
Nova interface para configurar a integração entre o SipPulse e o RouterBox.



Empresa / Parâmetros / Integrações / TIP
Adicionada pesquisa rápida na aba Nap.



Empresa / Relatórios / Atendimentos
Adicionado o campo Pessoa no filtro.



Empresa / Relatórios / Clientes / Bloqueados
Adicionado botão na barra de ferramentas superior para exportar o relatório em xls.
Adicionada opção de remover a quebra de cliente do relatório.



Empresa / Relatórios / Clientes / Desbloqueados
Adicionado botão na barra de ferramentas superior para exportar o relatório em xls.
Adicionada opção de remover a quebra de cliente do relatório.



Empresa / Relatórios / Estoque / Movimentação por Data
Adicionada nova opção de quebra por mês.



Empresa / Relatórios / Financeiro / Prévia do Faturamento
Adicionada informação de contratos bloqueados.



Empresa / SICI Anatel
Alterada rotina para considerar o endereço de instalação do contrato, quando houver.
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Financeiro / Arquivos Cobrança / Remessa
Adicionado suporte à carteira RG para remessas da Caixa Econômica Federal,
cobrança SIGCB padrão CNAB 240.
Corrigido erro nas remessas do Sicredi, padrão CNAB 400, quando o número do
documento possui mais de 10 dígitos.
Corrigido erro nas remessas do Banco do Brasil, padrão CNAB 240, quando o número
do documento possui mais de 15 dígitos.
Corrigido erro nas remessas do Bradesco, padrão CNAB 240, quando o número do
documento possui mais de 10 dígitos.
Corrigido erro nas remessas do Banco do Nordeste padrão CNAB 400, que não estava
enviando o dígito verificador da conta cadastrado em Financeiro > Cadastros >
Contas.
Corrigido erro na geração de remessa quando o responsável pela geração do nosso
número é o banco.



Financeiro / Arquivos Cobrança / Retorno
Adicionadas novas ocorrências constantes no manual do retorno, evitando erros de
tela.
Adicionado suporte ao processamento de arquivos de retorno do banco Sicoob com o
mesmo número de convênio para contas diferentes. Para isto, o número do convênio
deverá ser informado no campo Contrato, no cadastro de Convênios bancários.
Corrigido erro na contabilização das tarifas de cobrança do banco Sicredi.
Corrigido erro no arquivo de retorno do banco Santander, padrão CNAB 400.



Financeiro / Aviso de Pagamento
Corrigido erro ao informar o aviso de pagamento de boletos vencidos.



Financeiro / Cadastros / Bancos
Adicionado, na ajuda, o código de todos os bancos homologados no sistema.
Adicionada mensagem quando o usuário cadastra um banco não homologado no
sistema.



Financeiro / Cadastros / Convênios
Adicionado suporte à carteira RG nos convênios da Caixa Econômica Federal,
cobrança SIGCB.
Adicionado suporte à remessa com registros com mensagens para o banco Itaú.
Alterado posicionamento de campos na interface, para melhoria de usabilidade.
Removido o campo Contrato para os convênios que não precisam desta informação.
Corrigido erro na configuração de convênios de arrecadação.



Financeiro / Central de Arrecadação
Este novo recurso tem o objetivo de ser um facilitador na baixa de documentos.
Através do mesmo, o usuário não precisará informar nenhum dado de baixa, uma vez
que os mesmos serão previamente configurados. Assim, a Central de Arrecadação
pode ser usada em estabelecimentos externos à empresa (farmácias, supermercados,
etc.).



Financeiro / Central de Cobrança
Adicionados novos campos no filtro da consulta:
 Convênio do documento
 Data de início do contrato
 CPF/CNPJ do cliente
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 Data do último bloqueio
 Usuário do último bloqueio
Alterado posicionamento dos campos do filtro.


Financeiro / Contábil / Cadastros / Planos de Conta
Adicionado o botão Importar para importação de planos de conta em formato csv.



Financeiro / Estorno de documentos
Corrigido erro que, ao estornar um documento, os contratos que deveriam ser
desbloqueados não estavam sendo.



Financeiro / Estorno em Lote
Adicionado o campo Planos, possibilitando o estorno de documentos que estejam
vinculados a determinado plano.



Financeiro / Faturamento
Foram adicionadas novas opções de filtro:
 Tipo de Cobrança: Simples, Registrada, Débito em Conta e Cartão de Crédito.
 Tipo de Conta: Pós-paga ou Pré-paga
 Grupo de Cobrança: um dos grupos existentes no cadastro de clientes.
Alterada rotina para que sejam geradas notas fiscais de serviço eletrônicas individuais
para cada plano que contenha um código de item (conforme tabela disponibilizada
pela prefeitura de cada município) diferente. Por exemplo: cliente João possui 2
planos, onde o plano A possui uma NFS-e com item de código 103 e o plano B possui
uma NFS-e com item de código 104. Quando for faturado, o cliente terá 1 boleto
gerado e 2 NFS-e distintas.
Alterada rotina para que produtos vendidos através de atendimentos de forma
parcelada, gerem apenas 1 NF-e no faturamento da primeira parcela, no valor total do
produto.
Alterada rotina para que sejam geradas NF-e distintas por natureza de operação.



Financeiro / Impressão de Carnê
Foram adicionadas novas opções de filtro:
 Tipo de Conta: Simples, Registrada
 Data de geração do carnê.
Os campos UF e Cidade foram movidos para um novo bloco.



Financeiro / Impressão de Faturas
Corrigido erro ao gerar o PDF com a letra “R” quando não existem faturas para ser
emitidas/reemitidas.



Financeiro / Movimento C/C
Adicionado campo para pesquisa rápida na barra de ferramentas.



Financeiro / Movimento C/C / Conciliação Bancária
Corrigido erro ao processar arquivos com hífen no campo da conta corrente.



Financeiro / Painel de Descontos
Nova tela onde os usuários supervisores poderão visualizar os pedidos de desconto e
aprová-los ou rejeitá-los.
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Financeiro / Pré-Faturamento
Corrigido erro ao incluir lançamentos para contratos bloqueados.



Financeiro / Renegociação de Dívidas
Corrigido erro na geração de parcelas quando o tipo de pagamento era Atribuição de
documentos e com juros do tipo financiamento.



Fiscal / Arquivo Sintegra
Adicionado o registro 75 para notas fiscais modelos 21 e 22.



Fiscal / Arquivos Fiscais
Corrigido tamanho da impressão da etiqueta do CD.
Adicionado o campo UF após o campo Série.
Alterado layout dos arquivos referentes a Janeiro/2017 (e posteriores) conforme
legislação vigente.
Removido o botão para download do arquivo de controle e identificação e do recibo
de entrega. Conforme legislação vigente, o arquivo de controle e identificação e o
recibo de entrega deverão ser gerados pelo Programa Validador disponibilizado pela
Receita Estadual.
Corrigido erro que não permitia a geração de dois arquivos no mesmo período para
UFs distintas.

Importante
De acordo com o Convênio ICMS 160, de 18 de Dezembro de 2015, que altera o Convênio ICMS
115/03, a geração dos arquivos fiscais referentes às notas fiscais de serviços de comunicação
(modelo 21) e telecomunicação (modelo 22) foi alterada. Os arquivos referentes às notas a partir de
Janeiro/2017 possuem um novo layout e devem ser validados com um novo Programa Validador,
disponibilizado pela Receita Estadual. Abaixo, segue os links dos comunicados para maiores
esclarecimentos.
Convênio ICMS 160/2015: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv160_15
Demais informações: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacaoenergia/Paginas/Sobre.aspx


Fiscal / Naturezas de Operação
Adicionados novos campos para as notas fiscais modelos 55: Consumidor Final e Tipo
Atendimento. Estes campos serão utilizados nas gerações automáticas de notas fiscais
eletrônicas para as operações de Comodato e Simples Remessa.



Fiscal / Notas Fiscais Recebidas
Adicionado botão para pesquisar produtos do estoque na inclusão avulsa de itens.
Adicionado o campo Classificador na inclusão das duplicatas.
Corrigida validação do campo ICMS Sub. Trib.



Fiscal / Notas Fiscais Emitidas
Adicionado campo para pesquisa rápida na barra de ferramentas superior.
O botão Validar passou a gerar novamente a chave de acesso das notas fiscais de
serviços de comunicação (modelo 21) e telecomunicação (modelo 22) quando as notas
ainda não estão compondo um arquivo fiscal e desde que as mesmas estejam em uma
das situações indicadas: Em digitação ou Emitida.
Removida validação que não deixava o valor da base de cálculo dos impostos ser
maior que o valor da nota.
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Corrigido erro na validação de notas fiscais eletrônicas dentro da interface de
cadastro/edição da nota, que gerava uma chave de acesso inválida.
Corrigido erro ao carregar o campo Município do frete, nas nf-e.
Importante
De acordo com a Lei 13.137 de 19 de junho de 2005 e conforme o Artigo 647 do RIR/99,
na versão 3.2.002 do sistema foi implementado, de forma resumida, no que diz respeito
às NFS-e, tratativas para os impostos conforme segue:
PIS, COFINS e CSLL serão zerados se:
 O Regime Tributário da empresa prestadora de serviço for Simples Nacional; ou
 O tomador de serviço for Pessoa Física; ou
 O valor da nota for menor que R$ 215,06
IRRF será zerado se :
 O Regime Tributário da empresa prestadora de serviço for Simples Nacional; ou
 O tomador de serviço for Pessoa Física; ou
 O valor da nota for menor que R$ 666,90


Fiscal / Sped Fiscal
Corrigido erro no controle de versões para os arquivos referentes a 2017.



Gateway / Firewall / Avançado / Portas
Corrigido erro ao cadastrar uma regra com a Porta Destino igual ao número máximo
de saltos ou conexões.



Gateway / Hotspot / Cadastro
Alterada aplicação para criar no NAS a porta chamada hotspot, quando a mesma não
existir.



Gateway / Pool de IP
Adicionados novos recursos para manipulação de IPs do pool:


Botão

para remover IPs do pool.

 Botão
para transferir IPs para outro pool.
É importante lembrar que as ações só poderão ser realizadas em IPs que estiverem
livres no pool.


Gateway / Proxy Transparente
Adicionado no modo Hyper Torrent para tratativa de tráfego P2P do Hyper.



Gateway / Redes / NAS
Adicionado o campo Pool Reverso na interface, que define a forma de uso dos IPs do
Pool. Este modo indica que a definição do próximo IP livre sera feita pelo equipamento
remoto, e que o RotuerBox apenas efetuará o registro de uso do mesmo.
O campo Senha passou a esconder a senha do NAS para os usuários que não possuem
permissão de visualizá-la.



Gateway / Servidor DHCP
Corrigido erro ao clicar no botão RELOAD.
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Monitor / Clientes On-Line
Adicionado o campo Plano na consulta.
Adicionados indicadores no monitor:
 Clientes sem movimentação financeira
 Clientes sem documentos em aberto
 Cliente inadimplente
 Cliente com franquia do plano excedida



Monitor / Extrato Radius
Melhorada performance da consulta.
Corrigido erro na visualização do campo Duração quando este era maior que
23h59m59s.



Monitor / Nas On-Line
Corrigido erro na atualização dos NAS no mapa.



Utilitários / Central de Usuários / Usuários
Adicionada nova permissão em Fiscal / Notas Fiscais de Saída / Emissão, para
controlar quais usuários poderão emitir uma nota fiscal (primeira emissão).
Adicionada nova permissão em Gateway / Redes / NAS / Visualizar senha, que
permite a visualização da senha do NAS pelo usuário. Esta permissão é ignorada no
processo de inclusão de um novo NAS.
Adicionado o bloco Permissões de Descontos onde poderão ser configurados
percentuais máximos de desconto que o usuário poderá conceder. Para mais detalhes,
consulte o manual do usuário.
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Tela Inicial
Adicionado suporte ao aceite eletrônico logo após o login do cliente na Central do
Assinante. O cliente só conseguirá navegar após aceitar o contrato (se o aceite
eletrônico for obrigatório).



Atendimentos / Solicitar
Corrigido erro na abertura de atendimentos para clientes configurados sem grupo.



Autenticação / Extrato Conexão / Utilização
Corrigido erro que não mostrava a utilização dos usuários antigos do cliente.



Telefonia / Ligações Efetuadas
Adicionada coluna para ouvir os áudios das gravaçãos (mediante contratação do
serviço via PhoneBox).



Telefonia / Ligações Recebidas
Adicionada coluna para ouvir os áudios das gravações (mediante contratação do
serviço via PhoneBox).

