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Changelog 

10/09/2018 

Versão 3.3.008 

 

Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de 

acessar a interface web do sistema. 

 

• Executáveis do sistema operacional 
 Corrigido erro no envio das notificações push para os aplicativos das centrais 

do assinante do iOS (com_center). 
 

• Geral 
 Corrigido erro na geração de notas fiscais quando o plano possui itens com 

valores variáveis configurados. 
 Corrigido erro no cancelamento de contratos pelo Cobrador Virtual. Os 

campos Usuário de cancelamento e Motivo do estorno não estavam sendo 
preenchidos. 

 

• Atendimentos > Execução > Novo 
 Corrigido erro na abertura de novo atendimento, após informar o código do 

cliente e clicar no botão Acessar Cadastro. Era mostrada uma mensagem de 
variável global não informada. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro 
 Corrigido erro após acessar o histórico de atendimentos depois de editar o 

cadastro do cliente e clicar no botão Sair. 
 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > PhoneBox 
 Alterado o timeout de tentativa de conexão para 20 segundos. 

 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Autenticações 
 Adicionado o campo Perfil no filtro e no relatório. 
 O campo Hotspot foi removido do relatório, podendo ser adicionado ao 

mesmo através do botão Colunas da barra de ferramentas. 
 

• Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Remessa 
 Corrigido erro na geração do arquivo de remessa do banco 756-Sicoob. O 

dígito verificador da agência estava sendo calculado automaticamente 
sempre, mesmo quando o mesmo já estava cadastrado. 

 

• Financeiro > Movimento C/C > Conciliação Bancária 
 Corrigido erro nos lançamentos contábeis dos documentos gerados de forma 

avulsa pela conciliação bancária. Quando o documento tem valor negativo, o 
lançamento contábil estava ficando com sinais invertidos. 

 

• Financeiro > Movimento C/C > Exportação para xls 
 Corrigido erro na exportação da consulta para xls. Era mostrado um erro na 

tela: “Atenção sc_include_library(../_lib/libraries/sys/PhpOffice/ 
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PhpSpreadsheet/AutoLoad.php): failed to open stream: No such file or 
directory”. 

 

• Financeiro > Movimento C/C > Movimento Contábil 
 Corrigido erro ao informar dados contábeis de baixa para documentos já 

baixados. Os lançamentos não estavam sendo contabilizados. 
 

• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 
 Removida a forma de pagamento Duplicata Mercantil, de acordo com a NT 

2016.002. 
 Corrigido erro na geração do xml das nf-e, com relação ao número da parcela 

que, de acordo com a NT 2016.002 teve sua forma de geração alterada. 
 

• Gateway > Redes > Topologia de Redes > Documentação de Rede 
 Corrigido erro ao acessar os mapas da topologia de redes, quando havia 

vários elementos muito próximos ou na mesma coordenada. 
 
 

RBX Workforce (v2.5) 

• Inclusão de IP 
 Corrigido erro que não permitia o cadastro de IPs nos modos Remoto ou LAN 

Roteada Remota. 


