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Changelog 

30/04/2018 

Versão 3.2.005 

RESUMO 

➢ Conciliação bancária 2.0 

➢ Requisição de estoque 2.0 

➢ Abatimentos para títulos registrados 

➢ Adicionado suporte ao reCAPTCHA para redefinição de senha 

➢ Identificação automática de clientes via PhoneBox 

➢ Novo monitor de equipamentos on-line 

 79 implementações em aplicações 

 44 alterações em aplicações 

 74 correções de erros em aplicações 

 

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

interface web do sistema. 

 

• Executáveis do sistema operacional 

 Adicionada nova porta para o proxy taghos (proxy-transparente). 

 Adicionado suporte à execução de rotinas pós-atualização (atualizar). 

 Adicionado suporte ao envio de facturas no faturamento automático. 

 Criado novo daemon para coleta dos dados dos equipamentos on-line (dhcp). 

 Alterado daemon para coletar o tamanho do arquivo gerado (backup). 

 Corrigido erro na execução de script de NAS (provisionamento). 

 Corrigido problema de performance na recarga de clientes (clientes clidin). 

 Corrigido falha do sql para recuperar planos dos clientes quando o contrato está inativo 

(pegatraf). 

 

• Geral 

 Adicionado suporte a envio de abatimentos para títulos registrados. 

 Adicionado suporte ao reCAPTCHA para o recurso esqueci minha senha. 

 Alterada forma de geração da próxima numeração dos documentos financeiros. A 

partir de agora a numeração será calculada com base no último número cadastro para 

o Histórico. Para mais detalhes, consulte o manual do usuário. 

 Corrigido bug na contabilização das visualizações dos avisos referentes a bloqueios. 

 Corrigido erro que não mostrava o ícone para acesso rápido ao menu Financeiro > 

Contábil > Cadastros > Pré-Lançamentos 

 Corrigido erro de não abertura de atendimentos na baixa dos documentos de adesão 

de pedidos. 

 

• Atendimentos > Execução 

 Adicionado suporte à impressão do atendimento que ainda não possui OS. 

 Atualizado o componente html de registro de ocorrências. 

 No encerramento do atendimento, haverá a movimentação do estoque de todos os itens 

que ainda não foram movimentados (adicionados na aba Itens p/ Faturamento). 

 No encerramento do atendimento, serão geradas todas as requisições de estoque para 

os itens que ainda não tenham sido gerados. 
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 Alterada tratativa para atendimentos abertos em fluxos com designação para grupos. 

Quando o atendimento possui uma OS, a designação para o grupo não será realizada. 

 Corrigido erro ao clicar no botão para gerar NF-e de venda ou comodato nos itens de 

faturamento. 

 Corrigido erro ao salvar um filtro selecionando tópicos. 

 Corrigido erro de não criar os checklists do atendimento quando o mesmo era aberto 

em um fluxo. 

 Corrigido erro ao acessar o cadastro do cliente/mercado pelo botão da barra de 

ferramentas e alterar o número do endereço do cadastro. O novo número não estava 

ficando salvo. 

 Corrigido erro ao acessar o cadastro do cliente/mercado pelo botão da barra de 

ferramentas. Os dados adicionais não estavam sendo mostrados. 

 Corrigido erro ao pesquisar utilizando o campo Agendamento. 

 Corrigido erro de não popular a fila de provisionamento na ativação de contratos. 

 

• Atendimentos > Execução > Designar 

 Ao designar um atendimento, todas as requisições e reservas de estoque não 

finalizadas serão alteradas para o novo usuário do atendimento. 

 

• Atendimentos > Execução > Itens p/ Faturamento 

 Adicionado o campo Locação para os itens listados. 

 Adicionado um novo campo para gerar requisições de estoque: Requisição de Estoque. 

 Ao incluir um novo item do estoque, o mesmo ficará reservado até que o atendimento 

seja encerrado. 

 Quando um item de estoque for excluído: 

▪ Caso o atendimento tenha sido reaberto, o item voltará para o estoque. 

▪ Caso o atendimento não tenha sido encerrado, a reserva do item será cancelada. 

▪ Caso a requisição de saída do item já tenha sido entregue, uma nova requisição 

de entrada será gerada. 

▪ Caso a requisição de saída do item não tenha sido entregue, o item será 

cancelado na mesma. 

 Na inclusão de novo item será exibido o saldo disponível na locação selecionada. 

 Na inclusão de novo item, só serão exibidas locações que tenham saldo disponível 

para o item. 

 

• Atendimentos > Execução > Viabilidade Eletrônica 

 Corrigido erro no posicionamento do cliente no mapa. 

 

• Atendimentos > PhoneBox 

 Foi adicionado um novo recurso para identificar ligações do ramal do usuário, onde o 

mesmo poderá vincular a chamada em um novo atendimento ou um atendimento já 

existente ou até mesmo uma ligação como particular ou engano. 

 

• Empresa > Central de Avisos > Imprimir 

 Corrigido erro na impressão de avisos. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro 

 Adicionado o campo Grupo para filtrar o grupo de cobrança dos clientes na aba Dados 

de Cobrança do filtro. 
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• Empresa > Clientes > Cadastro > Arquivos 

 Adicionado botão para realizar o download dos arquivos. A opção de download ao 

clicar no nome do arquivo foi removida. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Emite 

 Corrigido erro na substituição das palavras mágicas abaixo: 

▪ |ENDERECO_COBR|: não estava adicionando o número do endereço; 

▪ |COMPLEMENTO_COBR|: estava trazendo a informação do bairro; 

▪ |BAIRRO_COBR|: estava trazendo a informação do complemento. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Emite Carnê 

 Adicionado suporte à geração de carnês do Gerencianet. 

 Alterado o campo Conta para mostrar apenas contas de natureza Recebimentos. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferência 

 Corrigido erro na transferência de contratos que desconectava todas as autenticações 

do cliente. Agora somente as autenticações do contrato que foi transferido serão 

desconectadas. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Equipamentos 

 Corrigido erro na inclusão de novos equipamentos quando havia muitas locações 

cadastradas. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > IPs 

 Adicionado o botão Pesquisar na barra de ferramentas superior. 

 Adicionado o recurso de pesquisa rápida na barra de ferramentas superior. 

 Adicionado o campo MAC Remoto já na tela de inclusão/alteração do ip e também nos 

detalhes da tela inicial de listagem de ips. 

 Adicionada a descrição do plano no campo Contrato. 

 Adicionada validação para não permitir o cadastro de pool de IP com os modos LAN 

Roteada ou LAN Roteada Remota. 

 Alterada tela de manutenção – inclusão, alteração e exclusão – dos ips.  

 Removido o botão de alterar dados avançados do IP. 

 Removida a sugestão de utilizar o assistente de IP quando o usuário clica no campo. 

Foi adicionado um botão para acesso a este assistente. 

 Corrigido erro ao clicar no botão para confirmar a alteração/inclusão de um IP. 

 

• Empresa > Clientes > Cadastro > Posição Financeira 

 Adicionado suporte ao envio da linha digitável do boleto por sms. 

 Adicionado suporte à impressão do boleto gerado no Gerencianet. 

 

• Empresa > Clientes > Mercado 

 Corrigido erro na validação dos dados adicionais obrigatórios. 

 Corrigido erro na transferência de mercado para clientes quando o campo Número (do 

endereço) estava definido como obrigatório no cadastro de clientes. 

 

• Empresa > Clientes > Mercado > Arquivos 

 Adicionado botão para realizar o download dos arquivos. A opção de download ao 

clicar no nome do arquivo foi removida. 
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• Empresa > Clientes > Pedidos 

 Corrigido erro ao trocar o pré-lançamento contábil da adesão. Os dados contábeis 

antigos não estavam sendo trocados. 

 Corrigido erro na validação das permissões de desconto para os itens de serviços. 

 

• Empresa > Cobrador Virtual 

 Removida recarga automática da tela. 

 Corrigido erro ao acessar o cadastro de um cliente em específico e, depois, acessar o 

log de acessos de um aviso qualquer. 

 Corrigido erro de tela quando existe fluxo configurado para retirada de equipamento 

do cliente no cancelamento de contratos. 

 

• Empresa > Estoque > Cadastro de Produtos 

 Adicionados novos campos de saldo: Saldo disponível e Saldo físico. 

 Adicionados novos campos de saldo no filtro. 

 

• Empresa > Estoque > Consulta Estoque 

 Corrigido erro no acesso ao filtro da consulta. 

 

• Empresa > Estoque > Requisições 

 Adicionados os campos Locação e Requisição Antiga nos detalhes da consulta. 

 Adicionado novo botão para visualizar os itens da requisição. 

 Adicionado o botão Nova Requisição para geração de novas requisições avulsas. 

 Adicionado o botão Reabrir, na barra de ferramentas superior, para reabertura de 

requisições avulsas com a situação Aguardando entrega. 

 Adicionado o recurso de busca rápida na barra de ferramentas superior. 

 Adicionados novos campos no filtro: 

▪ Requisição antiga: para requisições geradas antes da versão 3.2.005. 

▪ Origem antiga: para requisições geradas antes da versão 3.2.005. 

▪ Origem 

▪ Situação: adicionadas novas situações. 

 Alterado o nome do botão Imprimir para Emitir. 

 Os campos Emitido em e Emitido por foram removidos da consulta e adicionados nos 

detalhes. 

 O botão Excluir foi alterado para só excluir as requisições avulsas nas situações 

Aberta ou Aguardando entrega. 

 As requisições antigas só serão mostradas ao clicar no botão Ver Todos. 

 Foi removido o número sequencial do registro da consulta. 

 Foi alterado o posicionamento do botão Emitir Requisição. 

 

• Empresa > Estoque > Transferência de Locação 

 Alterado o tipo do campo Produto para que o usuário possa realizar a pesquisa pela 

descrição do item no estoque. 

 

• Empresa > Fornecedores > Cadastro > Arquivos 

 Adicionado botão para realizar o download dos arquivos. A opção de download ao 

clicar no nome do arquivo foi removida. 

 

• Empresa > Parâmetros > Campos Complementares 

 Adicionada validação para tamanho dos campos alfanuméricos, numéricos e decimais. 
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 Alterada a aplicação para, na inclusão de um novo campo complementar, o campo 

Código já ser carregado automaticamente. 

 

• Empresa > Parâmetros > Central de Notificações 

 Criada nova categoria de notificações: Financeiro/Pré-Faturamento de Adesão. 

Estas notificações serão enviadas sempre que o sistema alterar, de forma automática, 

a referência dos pré-faturamentos de adesões que ainda não foram faturados. Isso 

poderá ocorrer em dois momentos distintos: 

▪ Quando o contrato for ativado; 

▪ Quando a data de início do contrato for alterada. 

 

• Empresa > Parâmetros > Central do Assinante > Web 

 Adicionados novos campos para habilitar o recurso de reCAPTCHA ao esqueci minha 

senha. 

 Alterado o campo Contas Receber (bloco Parâmetros para boleto de recarga de 

telefonia) para mostrar apenas contas de natureza Recebimentos. 

 

• Empresa > Parâmetros > Dados Gerais 

 Adicionada opção para alterar a versão da NF-e para a versão 4.0. Lembrete: em 

02/07/2018, a versão 3.10 da NF-e será desativada. Maiores informações no site 

da Receita Federal. 

 Foi removido o parâmetro da aba Estoque que indicava se a requisição de estoque era 

obrigatória no encerramento do atendimento. 

 Alterado o campo Certificado Digital para exibir apenas os certificados do tipo A1. 

 

• Empresa > Parâmetros > Financeiro 

 Adicionado o campo Gateway para envio de sms com a linha digitável do boleto no 

primeiro bloco da aplicação. O gateway de sms cadastrado neste campo será utilizado 

nos envios avulsos de linha digitável por sms. 

 Adicionado novo parâmetro que define como o desconto pontualidade será mostrado 

nos boletos. Este parâmetro só será válido para documentos gerados a partir desta 

versão. As opções disponíveis são: 

▪ Documento: respeita o tipo de desconto do documento. 

▪ Em valor: mostra o valor do desconto em reais 

▪ Em percentual: mostra o desconto em percentual 

 Alterado o campo Conta (na aba Faturamento Automático) para mostrar apenas contas 

de natureza Recebimentos. 

 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > Gerencianet 

 Adicionado novo campo no bloco Financeiro: Desbloquear clientes. Este campo 

define se, ao baixar o documento, o contrato do cliente deverá ser desbloqueado 

automaticamente. 

 

• Empresa > Parâmetros > Integrações > VAN Bancária 

 Adicionados textos de ajuda para vários campos. 

 Alterado o campo Contas a Receber para mostrar apenas contas de natureza 

Recebimentos. 

 

• Empresa > Parâmetros > Vendas 

 Corrigido erro de tela ao clicar no botão Salvar.  

 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx


  Página 6/11 

• Empresa > Relatórios > Adesões e Cancelamentos > Por Plano 

 Adicionado o campo Valor Promo no relatório. 

 Corrigido erro na descrição da situação do plano. 

 

• Empresa > Relatórios > Atendimentos > Geral 

 Adicionado o campo Causa no botão Colunas. 

 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Contratos 

 Adicionados novos campos para possibilitar o filtro do endereço de instalação dos 

contratos. 

 Corrigido erro na exibição dos campos: Situação (quebra), Motivo, Concorrência e 

Grupo (detalhe). 

 

• Empresa > Relatórios > Clientes > Geral 

 Corrigido erro no campo de grupos de cobrança, no filtro, que estava mostrando os 

códigos, ao invés de mostrar os nomes dos grupos. 

 

• Empresa > Relatórios > Estoque > Saldo por Locação 

 Adicionados novos campos no relatório: Saldo Disponível, Saldo Reservado e Saldo 

Físico. 

 

• Empresa > Relatórios > Relatórios Personalizados 

 Adicionada pesquisa rápida na barra de ferramentas superior. 

 Reorganizados os botões da barra de ferramentas superior. 

 

• Empresa > SICI Anatel 

 Corrigido erro na geração do relatório. O atributo IEM9 não estava sendo gerado. 

 

• Financeiro > Arquivos Cobrança 

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

 Corrigido erro no processamento do arquivo de retorno para clientes com aspas no 

nome. 

 

• Financeiro > Baixa Documentos 

 Adicionadas notas explicativas para vários campos. 

 Adicionado o código do cliente/fornecedor junto ao nome do mesmo. 

 Aumentada a quantidade de casas decimais dos campos de Cotação para 8. 

 Adicionada sugestão de montante para pagamento com outras moedas. 

 Adicionado o campo Valor restante para pagamento com outras moedas. 

 Alterada aplicação para que nos campos que listam as contas de contrapartida só sejam 

listadas contas de natureza Disponibilidades. 

 Removida a possibilidade do histórico de contrapartida ser igual ao histórico de baixa. 

 

• Financeiro > Cadastros > Convênios 

 Adicionado o campo Registrar títulos vencidos na aba Remessa. Este campo define se 

títulos já vencidos devem ser enviados na remessa. 

 

• Financeiro > Cadastros > Históricos 

 Adicionada opção de pesquisa rápida na barra de ferramentas. 

 Adicionado novo campo na tela: Último Número. Esse campo informa o último 

número utilizado para numeração dos documentos financeiros do histórico. 
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• Financeiro > Cartões de Crédito/Débito > Cobranças Periódicas 

 Alterado o campo Contas a Receber para mostrar apenas contas de natureza 

Recebimentos. 

 Corrigido erro ao não realizar o desbloqueio dos clientes após realização da baixa do 

documento. 

 Corrigido erro ao tentar realizar a cobrança periódica de um cliente. 

 

• Financeiro > Central de Cobrança 

 Corrigido erro no acesso à aplicação por usuários que possuem apenas alguns grupos 

de clientes permitidos. 

 

• Financeiro > Faturamento 

 Adicionado vínculo entre documento financeiro e contrato para faturamentos de 

atendimentos. 

 Adicionado suporte ao envio da fatura por e-mail nos faturamentos de países da 

América Latina. 

 Alterado o campo Conta para mostrar apenas contas de natureza Recebimentos. 

 Alterada rotina para não faturar pré-faturamentos de adesão se o contrato referente à 

mesma não estiver ativo. Esta alteração só será válida para pré-faturamentos criados a 

partir desta versão. 

 Corrigido erro no envio das faturas de serviço por e-mail. 

 

• Financeiro > Impressão de Boletos 

 Corrigido erro na impressão de boletos no layout customizado para o banco Sicoob. 

 

• Financeiro > Impressão de Carnês 

 Adicionado suporte à geração de carnês do Gerencianet. 

 Alterado o campo Conta para mostrar apenas contas de natureza Recebimentos. 

 Corrigido erro na palavra mágica |ENDERECO1| na impressão de capa personalizada 

dos carnês, onde eram mostrados dois números de endereço: o número do endereço de 

cobrança e outro do endereço de instalação. 

 

• Financeiro > Movimento C/C > Inclusão avulsa de documentos 

 Alterado o campo Histórico para mostrar apenas os históricos permitidos de acordo 

com as permissões do usuário e também com a natureza da conta. 

▪ Contas de natureza Recebimentos: aceitam apenas históricos do tipo Prazo e 

operação Crédito. 

▪ Contas de natureza Pagamentos: aceitam apenas históricos do tipo Prazo e 

operação Débito. 

▪ Contas de natureza Disponibilidades: aceitam apenas históricos do tipo 

Normal. 

 Adicionado botão para recarregar o último número disponível para o Documento, com 

base no histórico selecionado. 

 Alterada a aplicação para não mostrar o campo Documento quando o tipo de 

numeração do histórico selecionado for Automático. Isso é necessário porque a 

numeração final só será informada ao final da inclusão do documento. 

 

• Financeiro > Movimento C/C > Transferência de conta 

 Adicionada pergunta de confirmação no botão para executar a transferência. 

 Adicionadas validações de contas e históricos: 
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▪ Um documento do tipo Crédito só poderá ser transferido para uma conta de 

natureza Recebimentos. 

▪ Um documento do tipo Débito só poderá ser transferido para uma conta de 

natureza Pagamentos. 

 O campo Conta Destino passou a listar apenas as contas permitidas para o usuário. 

 O campo Histórico Transferência passou a listar apenas os históricos permitidos para 

o usuário. 

 

• Financeiro > Painel Gerencianet 

 Adicionada navegação por página na barra de ferramentas. 

 Adicionado novo botão para visualizar as parcelas de um carnê. 

 Adicionadas novas opções de carnê no campo Situação (filtro). 

 Adicionadas novas opções de carnê no campo Operação (filtro). 

 Adicionado novo campo de carnê no bloco Transação (filtro). 

 Alterado o posicionamento do botão Visualizar notificações. 

 

• Financeiro > Pré-Faturamento 

 Adicionados novos campos nos detalhes dos registros: 

▪ Contrato: indica a qual contrato o pré-faturamento de adesão se refere. Para os 

demais pré-faturamentos, este campo ficará vazio. 

▪ Detalhes da referência do pré-faturamento: indica se o período de referência 

do pré-faturamento foi alterado por algum usuário, pelo sistema ou se 

permanece original. 

▪ Observações do sistema: quando houver alteração do período de referência do 

pré-faturamento pelo sistema ou por algum usuário, este campo conterá essa 

informação. 

 Alterado o campo Conta para mostrar apenas contas de natureza Recebimentos, para 

pré-faturamentos com valores positivos e de natureza Pagamentos, para pré-

faturamentos com valores negativos. 

 Removido o campo Moeda da quebra e do filtro quando o sistema não está configurado 

para utilizar várias moedas. 

 Corrigido erro na alteração dos dados contábeis de pré-faturamentos do tipo Adesão. 

Ao informar dados contábeis em um pré-faturamento que não tinha, o mesmo não 

estava sendo agrupado durante as rotinas de faturamento. 

 Corrigido erro na exportação para xlsx. 

 

• Financeiro > Pré-Faturamento > Contábil 

 Alterada a forma de paginação dos registros para Total, ou seja, todos os registros 

serão mostrados na tela sem necessidade de botões de navegação. 

 Corrigido erro que não mostrava os registros contábeis do pré-faturamento após clicar 

no botão “Confirmar”, quando havia algum problema de validação nas informações. 

 

• Financeiro > Renegociação de Dívidas 

 Corrigido erro ao deixar o campo Histórico em branco. A aplicação não estava 

validando este campo e permitia finalizar a renegociação sem informá-lo. 

 

• Fiscal > Impressão de DANFE e NF 

 Corrigido erro na emissão de notas fiscais quando eram informados dados financeiros. 
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• Fiscal > Notas Fiscais Emitidas 

 Corrigido erro ao cancelar uma nota fiscal. Ao estornar o movimento financeiro, o 

registro referente ao pré-faturamento não estava sendo alterado. 

 Corrigido erro ao recarregar os campos de município da aba Frete. 

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

 Corrigido erro na impressão da NFS-e da cidade de Brusque/SC. 

 Corrigido erro na descrição dos serviços da NFS-e da cidade de São Paulo/SP. 

 Corrigido erro na impressão das notas fiscais modelos 21/22 (com boleto) quando a 

logo da empresa era muito pequeno. 

 Corrigido erro na impressão das notas fiscais modelos 21/11 (com boleto) na geração 

do código de barras para boletos de cobrança registrada do banco Sicredi. 

 Corrigido erro no envio de nfs-e por e-mail. 

 Corrigido erro na autorização de NF-e com itens de serviço. 

 Corrigido erro na visualização das informações adicionais da nota ao clicar no 

detalhamento da mesma. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Recebidas 

 Corrigido erro ao finalizar uma nota. 

 

• Fiscal / Notas Fiscais Recebidas / Ordem de Compra 

 Corrigido erro na inclusão de nova nota fiscal. 

 

• Fiscal / Resumo Itens NF Emitidas 

 Corrigido erro no acesso à aplicação. 

 

• Fiscal > Sped Fiscal 

 Corrigido erro na geração do arquivo quando havia o mesmo produto em notas 

recebidas e em notas emitidas. 

 

• Gateway > Redes > NAS 

 Corrigido erro no cadastro de novo NAS. O campo Grupo estava mostrando o código 

do grupo ao invés da descrição do mesmo. 

 

• Gateway > Redes > Topologia de Redes > Documentação de Rede > Elementos da rede 

 Corrigido erro na edição de novos elementos de rede, quando havia dois elementos na 

mesma posição do mapa. 

 

• Monitor > Equipamentos On-Line 

 Este novo monitor substituiu o antigo Clientes Wireless Ap. Ele trará consulta, em 

tempo real, dos equipamentos que estão ativos nos clientes. Os dados coletados de 

cada equipamento são: Sinal, TX-ccq, Macs ONU, Temperatura, Situação e Tempo 

no Ar. 

 

• Monitor > Extrato Radius 

 Adicionado novo campo na consulta e no filtro: Motivo da desconexão. 

 Adicionada nova opção de critérios no filtro. 

 

• Monitor > Últimas Requisições Radius 

 Corrigido erro ao acessar o cadastro de um cliente. 
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• Utilitários > Agenda 

 Corrigido erro no acesso à agenda dos outros usuários, quando o usuário que está 

acessando não é supervisor. 

 

• Utilitários > Central de Usuários > Usuários 

 Adicionadas novas permissões no bloco Permissões de Acesso via Menu:         

▪ Financeiro/Envio de linha digitável por sms. Esta permissão libera o envio 

da linha digitável do boleto por sms, acessível através do menu Empresa > 

Clientes > Cadastro > Posição Financeira. 

 Adicionada nova permissão no bloco Restrições Gerais: 

▪ Históricos Permitidos. Esta permissão define quais históricos os usuários do 

sistema poderão utilizar nos lançamentos de documentos. 

 

• Utilitários > Central de Usuários > Usuários > Anexos 

 Adicionado botão para realizar o download dos arquivos. A opção de download ao 

clicar no nome do arquivo foi removida. 

 

• Utilitários > Edição Expressa 

 Alterada a rotina de geração de notas fiscais. Quando o parâmetro para a data de 

emissão da nota estiver configurado para o dia do lançamento do faturamento, a data 

de emissão da nota será o último dia do mês de referência da mesma. Se essa data já 

estiver passado, a data de emissão da nota será igual a hoje. 

 Alterada a rotina de geração de notas fiscais. As notas fiscais geradas por esta rotina 

não serão mais geradas no pagamento do documento financeiro. 

 Removida a opção de alterar a situação dos contratos. 

 Corrigido erro na geração de notas fiscais para boletos com referência futura. As notas 

fiscais estavam sendo emitidas com a data atual. 

 Corrigido erro na geração de notas fiscais quando o contrato tinha desconto 

promocional configurado. 

 

• Utilitários > Sistema > Backup 

 Adicionada coluna com o tamanho do arquivo na consulta e no filtro. 

 Adicionada navegação por página na consulta. 

 

• Utilitários > Sistema > Fila de Mensagens 

 Adicionados os botões Ver Todos e Ver Abertos para filtrar as mensagens rapidamente. 

 Alterada a consulta para mostrar, inicialmente, apenas as mensagens que não foram 

enviadas. 

 

• Utilitários > Sistema > Fila de Provisionamento 

 Corrigido uso da palavra mágica SERIAL. A palavra não estava sendo substituída 

pelo serial do equipamento. 

 

• Utilitários > Sistema > Recarga 

 Corrigido erro ao dar recarga no servidor. 
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CENTRAL DO ASSINANTE 

 

• Geral 

 Adicionado suporte ao reCAPTCHA para o recurso esqueci minha senha. 

 Corrigido erro de não mostrar o menu de telefonia da TIP. 

 

• Atendimentos / Chat 

 Corrigido erro de acesso ao chat quando a autenticação do cliente estava configurada 

para o nas TODOS. 

 Corrigido erro na abertura de atendimentos para acesso ao chat. Os atendimentos não 

estavam contabilizando SLA. 

 

• Finanças / Documentos Aberto 

 Corrigido erro na impressão de faturas. 

 Corrigido erro na reavaliação dos clientes após o aviso de pagamento. 

 Corrigido erro na impressão das notas fiscais modelos 21/22 (com boleto) quando a 

logo da empresa era muito pequeno. 

 Corrigido erro no pagamento de documentos com cartão de débito. 

 

 

CENTRAL DO ASSINANTE MOBILE (v2.3) 

 

• Geral 

 Adicionado suporte à gerência dos cartões de crédito dos clientes 

 

• Débitos Pendentes 

 Adicionado suporte a pagamento com cartão de crédito. 

 

 

RBX Workforce (v2.3) 

• Tela inicial 

 Corrigido erro na visualização do endereço de mercados. 

 

• Execução de OS 

 Adicionado suporte à gerência de ips. 

 

• Encerramento de Atendimentos 

 Corrigido erro no encerramento de atendimentos abertos em fluxos, quando o fluxo 

estava configurado para designar o atendimento para um grupo de usuários. 


