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Changelog 

02/02/2018 

Versão 3.2.004 – Compilação 005 

 

• Geral 

 Adicionado suporte à alteração de dados contábeis de documentos já baixados. 

 Corrigido erro ao clicar no atalho para acessar a tela de supervisão do chat. 

 Corrigido erro ao clicar na opção “Esqueci minha senha” na tela de login. 

 Corrigido erro na validação da força da senha. 

 

• Empresa / Central de Avisos / Gerenciar 

 Corrigido erro ao acessar um aviso. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro 

 Corrigido erro ao bloquear ou desbloquear clientes/contratos. 

 Corrigido erro de mensagem inválida referente ao campo Tipo de Conta. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos 

 Corrigido erro de não mostrar o botão para integração com a Tip. 

 

• Empresa / Clientes / Mercado 

 Corrigido erro ao mostrar o botão excluir nos dados adicionais. 

 

• Empresa / Clientes / Pedidos 

 Corrigido erro de validação de CPF para cadastros do Paraguai. 

 Corrigido erro ao navegar entre as páginas da consulta, acessar alguma opção e, 

depois, retornar para a tela principal. O usuário sempre era retornado para a primeira 

página. 

 

• Empresa / Cobrador Virtual 

 Corrigido erro no carregamento dos campos Usuário e Tipo do bloco Abertura 

automática de atendimento. 

 

• Empresa / Estoque / Requisições 

 Corrigido erro ao navegar entre as páginas da consulta, acessar alguma opção e, 

depois, retornar para a tela principal. O usuário sempre era retornado para a primeira 

página. 

 

• Empresa / Parâmetros / Dados Gerais 

 Corrigido erro de tela ao clicar no botão Salvar. 

 

• Empresa / Relatórios / Estoque / Saldo por Locação 

 Corrigido erro na visualização do nome da locação. 

 

• Empresa / Relatórios / Financeiro / Atendimentos Faturados 

 Adicionados novos campos no filtro: 

▪ Data de enceramento do atendimento 

▪ Usuário de enceramento do atendimento 
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• Financeiros / Arquivos Cobrança / Remessa 

 Corrigido erro na geração dos arquivos de cobrança do banco 756-Sicoob, padrão 

CNAB 240. 

 

• Financeiro / Baixa Documentos 

 Corrigido erro de não exibir o recibo de pagamento após a finalização da baixa, quando 

selecionada a opção. 

 

• Financeiro / Cadastros / Contas Correntes 

 Corrigido erro no recálculo do saldo das contas, quando uma conta não tinha 

documentos. 

 

• Financeiro / Faturar Atend Terceiros 

 Corrigido erro na visualização do campo Grupo do filtro. Estava sendo mostrado 

apenas o código interno dos grupos. 

 Corrigido erro na visualização do botão Voltar, após aplicação do filtro. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Emitidas 

 Adicionados novos campos para emissão de NF-e que possuam itens sujeitos ao 

ISSQN: 

▪ Data da Prestação do Serviço: dados principais da nota 

▪ Regime Especial de Tributação: dados principais da nota 

▪ Exigibilidade do ISS: dados do item da nota 

▪ Incentivo Fiscal: dados do item da nota 

▪ Valor das Deduções: dados do item da nota 

▪ Valor Outras Retenções: dados do item da nota 

▪ Valor Desconto Incondicionado: dados do item da nota 

▪ Valor Desconto Condicionado: dados do item da nota 

▪ Valor Retenção ISS: dados do item da nota 

▪ Código do Serviço: dados do item da nota 

▪ UF de incidência: dados do item da nota 

▪ Município de incidência: dados do item da nota 

▪ Processo Judicial/Administrativo:  dados do item da nota 

 Foi removido o campo Tributação de ISSQN do cadastro de itens, pois o mesmo 

tornou-se obsoleto. 

 

• Gateway / Redes / NAS 

 Corrigido erro ao visualizar o NAS no mapa, quando o NAS tem portas com caracteres 

maiúsculos. 

 

• Gateway / Van 

 Corrigido erro ao clicar no botão Reload. 

 

• Monitor / Extrato Radius 

 Corrigido erro ao realizar pesquisa utilizando o campo IP. 

 

• Utilitários / Agenda 

 Corrigido erro ao utilizar quebras de linha no campo Observações. 

 

• Web Services 

 Corrigido erro no webservice de designação de atendimentos. 
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Central do Assinante 

• Utilitários / Medidor de Velocidade 

 Corrigido erro no acesso ao medidor de velocidade 

 


