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Changelog 

16/02/2018 

Versão 3.2.004 – Compilação 006 

 

• Executáveis do sistema operacional 

 Corrigido erro de falha de segmentação no Hotspot. 

 Corrigido erro na criação do arquivo de configurações do Servidor DHCP. 

 Corrigido erro na desconexão dos clientes pelo Cobrador Virtual. 

 Corrigido erro na limpeza da tabela que guarda os dados das conexões das últimas 24 

horas dos clientes. 

 Corrigido erro na geração de gráficos da tela inicial. 

 

• Geral 

 Atualizada lista de CEPs. 

 Removido o botão de acesso rápido “Pesquisar Clientes”. 

 

• Atendimentos / Execução 

 Corrigido erro de mensagem inválida de ativação de contratos ao salvar um 

atendimento. 

 

• Atendimentos / Modelos de OS 

 Corrigido erro no acesso à tela de visualização de um modelo. 

 

• Empresa / Central de Avisos / Gerenciar 

 Corrigido erro ao acessar um aviso. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastros 

 Corrigido erro nos campos Tipo Assinante e Tipo de Cliente de Serviços de 

Comunicação quando o cliente era cadastrado através de um pedido. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Autenticações / Visualizar Extrato Radius 

 Alterada forma de exibição do campo Duração. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos / Alteração 

 Alterada a lista de planos para mostrar apenas os planos que sejam da mesma moeda 

do plano atual do contrato. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos / Desconto por prazo 

 Corrigido erro ao clicar no botão Salvar. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos / Transferência 

 Alterada a lista de planos para mostrar apenas os planos que sejam da mesma moeda 

do plano atual do contrato. 

 

• Empresa / Clientes / Cadastro / Contratos / Transferência de pacotes 

 Alterada a lista de pacotes para mostrar apenas os pacotes que sejam da mesma moeda 

do pacote atual do que está sendo transferido. 
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• Empresa / Clientes / Mercado 

 Corrigido erro de “Usuário não autorizado” ao clicar para acessar o cadastro de um 

mercado. 

 Corrigido erro de não registrar o usuário responsável pelo cadastro de novos mercados. 

 

• Empresa / Clientes / Pedidos 

 Melhorada a forma de cadastro dos dados adicionais de planos/pacotes. 

 

• Empresa / Parâmetros / Certificados Digitais 

 Corrigido erro na inclusão de um novo certificado. 

 

• Empresa / Relatórios / Financeiro / Faturas de Serviço 

 Corrigido erro ao acessar o relatório. 

 

• Empresa / SICI Anatel 

 Corrigido erro na geração do relatório. 

 

• Financeiro / Arquivos Cobrança / Remessa 

 Corrigido erro na geração de remessas para o banco 756-Sicoob padrão CNAB 240. 

 

• Financeiro / Baixa Documentos 

 Corrigido erro na baixa de documentos de fornecedores, que enviava uma notificação 

inválida de erro de geração de nota fiscal. 

 

• Financeiro / Faturamento 

 Alterada a listagem do campo Conta a Receber para mostrar apenas as contas de 

natureza Recebimentos. 

 

• Financeiro / Movimento C/C 

 Adicionado novo campo na consulta: data e hora de execução da baixa.  

 Corrigido erro no acesso aos dados contábeis de documentos já baixados por usuários 

que não tinham o privilégio de máster. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Emitidas 

 Corrigido erro na inclusão de uma nova nota fiscal, ao selecionar a opção para carregar 

uma natureza de operação existente. 

 Corrigido erro na transmissão das NFS-e da cidade de Valinhos/SP. 

 Corrigido erro na transmissão das NFS-e da cidade de Palmas/TO. 

 

• Gateway / Redes / Scripts de Comando 

 Corrigido erro no cadastro de um novo script. 

 

• Monitor / Clientes On-line 

 Corrigido erro de “Usuário não autorizado” ao clicar para visualizar os clientes no 

mapa. 

 Corrigido erro no acesso ao cadastro de um cliente. 

 


