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Changelog 

07/10/2014 

Versão 2.3.001 

RESUMO 

 Integração com Supervisor de Conteúdo do Mara Cache 

 Melhoria de Performance na Tela Inicial 

 8 implementações em aplicações; 

 5 alterações em aplicações; 

 20 correções de erros em aplicações; 

 

 Executáveis Sistema Operacional (daemons) 

 Criado daemon com suporte ao supervisor de conteúdo do Mara Cache. 

 Os daemons do sistema operacional foram alterados para trabalharem em contratos 

com situação Em Instalação. 

 O daemon failover passou a buscar as informações dos servidores: uptime, links e 

clientes cadastrados em memória. 

 Corrigido erro na rotina de bloqueio/desbloqueio executada automaticamente à meia 

noite, para clientes cadastrados em grupos específicos sem exceção de bloqueio 

cadastrada. 

 Corrigido erro no daemon pegatraf em servidores 32 bits. 

 Corrigido erro no funcionamento do Net Horário nas novas versões do Kernel. 

 Corrigido erro no funcionamento do Net Horário Velocidade. 

 Corrigido erro nos daemons de controle de planos com franquia que não zeravam o 

tráfego consumido na virada do mês, quando o cliente permanecia conectado. 

 

 Tela Inicial da Interface Web 

 Implementada melhoria de performance na busca das informações dos servidores 

(uptime, clientes cadastrados em memória e links). 

 

 Atendimentos/Execução 

 Corrigido erro na data final dos agendamentos referentes aos próximos contatos dos 

atendimentos. 

 

 Atendimentos/Execução/Cadastrar itens para faturamento 

 Adicionado o campo Locação no cadastro de kits de produtos, onde poderá ser 

escolhida uma locação para movimentar os itens não controlados por unidade. 

 

 Empresa/Central do Assinante 

 Adicionada nova opção no campo Opções do menu: Supervisor de Conteúdo. Esta 

opção libera o cadastro dos conteúdos que poderão ser acessados pelo usuário 

durante sua navegação, para clientes utilizando o Mara Cache. 

 

 Empresa/Clientes/Cadastro 

 Corrigido erro nos campos que não estavam aceitando caracteres acentuados ou com 

cedilha. 

 

 Empresa/Clientes/Cadastro/Autenticação 

 Corrigido erro de MAC ao se alterar registros. 
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 Empresa/Clientes/Cadastro/Contatos 

 Corrigido erro no campo Nome que não estava aceitando caracteres acentuados ou 

com cedilha. 

 

 Empresa/Clientes/Cadastro/Posição Financeira 

 Corrigido erro ao tentar imprimir o boleto do cliente, após imprimir a fatura de 

serviço do mesmo. 

 

 Empresa/Clientes/Planos/Configurações avançadas 

 Corrigido erro no cadastro das bandas diferenciadas para o modo Net Horário 

Velocidade, que não permitia que fossem cadastrados valores maiores que as bandas 

normais. 

 

 Empresa/Fornecedores/Cadastro 

 Corrigido erro nos campos que não estavam aceitando caracteres acentuados ou com 

cedilha. 

 

 Empresa/Relatórios/Clientes/Geral 

 Corrigido erro ao utilizar alguns campos específicos do filtro. 

 

 Financeiro/Cadastros/Convênio 

 Foram adicionadas novas palavras mágicas que poderão ser utilizadas nos campos de 

Instruções e Demonstrativos dos carnês: 

 |REFER| - Mês/Ano de referência da mensalidade. Esta palavra mágica pode 

ser usada apenas nas Instruções. 

 |PLANOS_COD| - Código dos planos referentes a cada mensalidade, 

separados por vírgula. 

 |PLANOS_DESC| - Descrição dos planos referentes a cada mensalidade, 

separados por vírgula. 

 

 Financeiro/Cadastros/Históricos 

 Adicionado o campo Numeração, que define a possibilidade de alterar a numeração 

dos documentos avulsos dada pelo sistema: 

 Manual: o usuário poderá informar a numeração do documento. 

 Automático: o usuário não poderá alterar a numeração realizada pelo 

sistema. 

 

 Financeiro/Central de Cobrança 

 Corrigida ordenação pelo campo Nome. 

 

 Financeiro/Contábil/Razão Analítico 

 Restauradas quebras por contas contábeis. 

 

 Financeiro/Contábil/Razão Sintético 

 Restauradas quebras por contas contábeis. 

 

 Financeiro/Impressão de Carnês/Selecionar Clientes 

 Corrigidas opções do campo Grupo no filtro. 
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 Financeiro/Movimento C/C/Inclui 

 A numeração do documento passa a ser ajustada sempre que o campo Histórico for 

alterado. 

 Corrigido erro nos campos de itens que não estavam aceitando caracteres acentuados 

ou com cedilha. 

 

 Gateway/Firewall/Avançado 

 Corrigido erro no cadastro de novos registros e alteração em registros existentes. 

 

 Gateway/Proxy Transparente 

 Adicionadas duas novas opções no Modo de Interceptação: 

 CacheMARA+HTTPS(SPOOF): opção utilizada para adicionar páginas 

seguras (https) na interceptação do proxy. 

 CacheMARA+Conteúdo(SPOOF): opção utilizada para integração do 

supervisor de conteúdo do Mara Cache. 

 Adicionados dois novos campos na interface: 

 Campo Complementar: campo a ser utilizado para o Modo de Interceptação 

CacheMara+Conteúdo(SPOOF). 

 Mara Cache Intervalo: tempo, em minutos, para recarga do supervisor de 

conteúdo do Mara Cache. 

 

 Utilitários/Edição Expressa 

 Alterados os valores do campo Ano na opção Filtro-Financeiro (retirados anos 

muito anteriores e adicionados novos). 

 

 Utilitários/Sistema/Auditoria 

 Corrigido erro na execução da rotina. 
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CENTRAL DO ASSINANTE 

 

 

 

 Utilitários/Supervisor de Conteúdo 

 Nova tela de cadastro onde o usuário poderá definir quais conteúdos estarão 

liberados durante sua navegação. Esta opção só deve ser utilizada para empresas que 

estejam utilizando o Mara Cache, que é o responsável por controlar o conteúdo do 

usuário.  


