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Correção 

CAIXA AUXILIAR 4.0 
Correção  1.214 29/01/2015 Após quitar parcial um crédito e valor do mesmo ficar zerado restando apenas os juros, se 

for feita uma nova correção de valor antes do novo vencimento, tanto o valor do crédito 
quanto o valor corrigido do mesmo ficavam zerados. A correção para esta falha foi feita. 

Qtde  1 
CAIXA GERAL 4.0 

Correção  1.147 29/01/2015 Agora as contas desabilitadas do Plano de Contas não são mais apresentadas para seleção 
no momento de inclusão de registros no Caixa Auxiliar. 

Correção  1.237 29/01/2015 Correção ao incluir uma conta a pagar. Em alguns casos os campos "Valor" e "Valor Ctb." 
ficavam desabilitados no modo de inserção. A correção foi feita. 

Correção  1.271 29/01/2015 Ao fazer o ajuste no contas a pagar colocar o tipo de conta igual a CONTÁBIL. 

Qtde  3 
DLL - HW NF-e 

Correção  1.251 29/01/2015 Correção na pesquisa de Ordens de Serviço no modulo da NFS-e. 

Qtde  1 
HW SAC 4.0 

Correção  1.157 29/01/2015 Configuração para atualizar automaticamente o preços do produtos conforme as condições 
de pagamento informa pelo usuário ao realizar um venda (REQ, OS, e ORC). 

Correção  1.207 29/01/2015 Durante o cadastro da nota fiscal de retorno o sistema agora efetua o teste do tipo de item 
que está sendo retornado é do mesmo tipo da nota fiscal referenciada. 

Correção  1.253 29/01/2015 Alterar consulta do inventário retroativo para olhar os dados na tabela de 
"ESTOQUE_DIARIO". 

Correção  1.280 29/01/2015 Correção do erro do cadastro de perfil de comissão. 
 
ERRO: 'DBLOOKUP COMBOBOX1:FIELD 'COD_SERVICO' NOT FOUND 

Correção  1.295 29/01/2015 Correção de falha ao abrir formulário de importação de arquivo de retorno. 

Correção  1.252 29/01/2015 Melhoria ao gerar o Sintegra para os registros 60A, o sistema passa a buscar os dados na 
tabela de detalhes da Redução Z. 

Correção  1.273 29/01/2015 Correção do teste responsável por verificar o nosso número repetido ao emitir um novo 
boleto. 

Correção  1.203 29/01/2015 Em alguma situação poderia ocorrer de pular algumas linhas na ficha de acompanhamento 
do cliente. Esta falha foi corrigida neste relatório. 

Correção  1.117 29/01/2015 Adicionado somatório das vendas a prazo e a vista no relatório vendas por modalidade. 

Correção  1.125 29/01/2015 Inclusão da coluna custo médio do produto e outra coluna que indica se a operação alterou 
o custo na ficha do produto. 

Correção  1.132 29/01/2015 Atualizar os valores dos produtos no orçamento de acordo com a condição de pagamento 
indicada. 

Correção  1.222 29/01/2015 Ao pesquisar vendas em alguns casos se antes de editar um pedido se clicasse em ordenar 
e não posicionasse com o mouse o cursor no registro correto acabava por editar o registro 
errado. Tal falha foi corrigida. 

Qtde  12 
VEICULOS 

Correção  1.193 29/01/2015 Testar existência do modelo de veículo na empresa de destino onde será criado a pré-nota 
ao fazer uma nota fiscal de entrada em transferência de veículo. 

Qtde  1 
Qtde Correção  18 

Projeto 

CAIXA GERAL 4.0 
Projeto  1.288 29/01/2015 Novo conjunto de funcionalidades que permite trabalhar com o financeiro unificado para 

empresas com filiais. 
Qtde  1 

HW SAC 4.0 
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Projeto  1.284 29/01/2015 Novo serviço de Mail Marketing para envio de Emails avulsos. Email automático de Vendas 
e Mail Marketing. 

Qtde  1 
MOBILE FORCA DE VENDA 

Projeto  1.283 29/01/2015 Novas funcionalidades no HW Força de Venda: 
 
Acréscimo de código do cliente na pesquisa 
Acréscimo de limite de crédito na busca por títulos abertos(incluindo vendas abertas) 
Acréscimo de pesquisa parcial na busca do Cliente 
Acréscimo de campo no cliente para liberação automática da venda no financeiro quando 
não atingiu o limite de crédito no envio de pedido 
Acréscimo de busca parcial no cadastro do produto 
Acréscimo de embalagem na visualização da busca do produto 
Acréscimo de diferenciação por cor dos produtos vendidos no mês corrente para controle de 
mix 
Acréscimo de controle de Débito/Crédito na tela de venda de itens de produtos 
Acréscimo de configuração para o supervisor/gerente ter acesso a carteiras/relatórios de 
seus vendedores 
Acréscimo de Envio de email do pedido para o cliente direto do mobile por menu suspenso 
na tela do pedido 
Acréscimo de campo para autorização de envio de email na tela do cliente 
Acréscimo dos relatórios: 
 * Vendas/Situações de Pedidos 
 * Apuração de Vendas(Sintético) com menu suspenso para gráfico de tendências do ano 
 * Conta Corrente Débito/Crédito 
 * Últimas Entradas 

Qtde  1 
Qtde Projeto  3 

Sugestão 

CAIXA GERAL 4.0 

Sugestão  1.142 29/01/2015 Foram adicionados testes no recebimento do Contas a Receber, que são habilitados 
conforme os processos seguintes: "CAR089" Habilitar ou desabilitar o recebimento de 
contas a receber com cheques (S1); CAR090" Habilitar ou desabilitar o recebimento de 
contas a receber com Controles a receber (S2); "CAR091" Habilitar ou desabilitar o 
recebimento de contas a receber com Cartão que tenha Taxa configurada. 

Sugestão  1.223 29/01/2015 Implementado uma configuração no sistema que quando o usuário vai quitar um boleto o 
sistema deve desconsiderar o ultimo dígito do nosso número, e ao encontrar o crédito ao 
qual pertence aquele boleto o sistema poderá realizar a quitação do mesmo. 

Sugestão  1.282 29/01/2015 Processo "CTP026" para habilitar no contas a pagar a quitação de contas com cheques 
terceiro com vencimento maior que a data do dia, visto que era possível apenas com os 
cheques vencidos e do próprio ia. 

Sugestão  1.290 29/01/2015 Configuração para unificar e desunificar empresa. 
Configuração dos relatórios Crystal para visualizar as empresa quando estão unificadas. 

Sugestão  1.272 29/01/2015 Validação de vendas sem formas de pagamento ao importar o movimento para o financeiro, 
o processo "IMPFIN031" habilita ou desabilita a validação na importação, e o processo 
"IMPFIN032" libera a importação do movimento mesmo quando existem vendas sem formas 
de pagamento. Lembrando que o processo "IMPFIN032" somente será executado quando o 
processo "IMPFIN03" estiver habilitado. 

Sugestão  1.301 29/01/2015 Correção de falha que deixava o dia do financeiro marcado como fechando em algumas 
situações que o fechamento não podia ser concluído. 

Sugestão  1.246 29/01/2015 Adição de ajuste de cancelamento na conciliação dos cartões de crédito. 

Sugestão  1.206 29/01/2015 Campo com a quantidade e o valor da parcela para ajudar na conciliação dos cartões de 
crédito. 

Sugestão  1.255 29/01/2015 Quando ao desmarcar uma conta a pagar com o status de PAGANDO, caso o usuário que 
esteja desmarcando não seja o mesmo que iniciou o processo de quitação será informado o 
usuário que iniciou a quitação e será solicitado senha do gerente para continuar e 
desmarcar a conta como PAGANDO. 

Qtde  9 
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DLL - HW NF-e 
Sugestão  1.298 29/01/2015 Novas funcionalidades e adaptações para o layout 3.10 da NF-e. Cadastro de CNPJ/CPF 

no cliente e na empresa para permitir o download da NF-e; Novos dados de importação e 
exportação; Finalidade de Devolução de acordo o novo layout, sendo necessário referenciar 
a NF-e que originou a mercadoria devolvida; Possibilidade de informar o percentual 
devolvido da mercadoria e o valor do IPI devolvido; Envio de indicador de consumidor final, 
indicador de presença, indicador de inscrição estadual; Novo campo ID para documento de 
estrangeiro no cadastro do cliente; Campos de data de emissão e data de saída agora vai 
com a hora; Campo de NVE vinculado ao NCM; Novos campos no cadastro do produto, 1 
referente a combustível e outro a RECOPI para papeis imunes.. 

Sugestão  1.304 29/01/2015 Correção de demora no recebimento de vendas no caixa auxiliar. 

Sugestão  1.211 29/01/2015 Envio de email a mais de um remetente por vez. 

Sugestão  1.244 29/01/2015 Envio da quantidade de serviços executados na NFS-e. 

Sugestão  1.197 29/01/2015 Envio da observação da Ordem de serviço na NFS-e. 

Sugestão  1.245 29/01/2015 Durante o envio da NFS-e agora o sistema automaticamente efetua a troca do caracter "&" 
pelo "E" para evitar erros de envio. 
Uma configuração foi adiciona no cadastro da empresa na aba "NF-e/NFS-e" capo "Usar 
quebra de linha da Obs na NFS-e", quando ativada e mais de uma O.S. selecionada para 
envio, o sistema desconsidera a quebra de linha das observação das O.S., no entanto as 
quebras de linha feitas pelos usuários pressionando a tecla "ENTER" serão consideradas 
como quebra de linha na impressão da NFS-e. 

Qtde  6 
HW SAC 4.0 

Sugestão  733 29/01/2015 Ao baixar contas a receber como devolução o sistema agora permite que o usuário 
acrescente o nome do cliente no histórico do lançamento de saída. 

Sugestão  1.143 29/01/2015 Adicionado somatório total no relatório Crystal Apuração de PISCOFINS. 

Sugestão  1.153 29/01/2015 Apresentar os totalizadores no relatório de pendencias de Ordem de Serviço e Requisição. 

Sugestão  1.155 29/01/2015 Inclusão das correções de estoque e estoque retroativo na ficha do produto. 

Sugestão  1.161 29/01/2015 Novas consultas nos webservices da Check Check, agora já é possível consultar no Check 
Check e Check Varejo 

Sugestão  1.189 29/01/2015 Melhoria na troca de mensagens do webservice Hw Sistemas com o cliente. 

Sugestão  1.194 29/01/2015 Melhoria no processo de conferência cega nas entradas. Agora é possível efetuar a 
conferência em um lote de notas fiscais de uma só vez. 

Sugestão  1.230 29/01/2015 Criação de relatório de produtos monofásicos, relatório onde o cliente poderá visualizar a 
valor das vendas de produtos por PDV. 

Sugestão  1.243 29/01/2015 Nova configuração no cadastro da empresa "Dados da Empresa/Configurações do 
Sistemas/Nota Fiscal" campo "Ativar o cálculo do ST na NF de saída apenas quando CST = 
10, 30 ou 70" que faz com que o sistema somente calcule e destaque os valores de 
substituição tributária quando o CST no cadastro do produto for igual a "10, 30 ou 70"b 

Sugestão  1.249 29/01/2015 Atualizar arquivo de olho no imposto, o estado forneceu um novo arquivo contendo mais 
informações que serão utilizadas pelo sistema. 

Sugestão  1.250 29/01/2015 Uso da alíquota de ICMS com o valor de 4% nas operações interestaduais com bens e 
mercadorias importados do exterior conforme Resolução do Senado Federal nº 13/2012. 

Sugestão  1.196 29/01/2015 Nas devoluções de veículo o sistema agora requer que o usuário referencie a nota fiscal 
que originou a operação. O Processo "NF0178" permite que o usuário prossiga sem 
referenciar. 

Sugestão  1.202 29/01/2015 Incluir logo no relatório orçamento 4. 

Sugestão  1.199 29/01/2015 Nova funcionalidade no sistema que permite através do processo "VND190" alterar a 
observação da Ordem de serviço fechada. 

Sugestão  1.212 29/01/2015 Adição do campo de email no cadastro dos dependentes e preenchimento do endereço 
automático via webservice pelo CEP informado. 
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Sugestão  1.242 29/01/2015 Travar alguns botões do formulário de relatórios para evitar erros. 

Sugestão  1.256 29/01/2015 Alteração do valor dos itens do pedido de venda, consequentemente do valor da venda no 
pedido, para itens faturados com despesas (ST, IPI, Seguro, outras) cobradas na nota 
fiscal. 

Sugestão  1.260 29/01/2015 Ao entrar com uma nota caso o produto não tenha ncm, atualizar as informações fiscais: 
CST PIS Venda, CST COFINS Venda, CST PIS Entrada, CST COFINS Entrada, Natureza 
Receita 

Sugestão  1.261 29/01/2015 Foi adicionado o processo "VND194" no sistema que ativa o salvamento automático de 
Pedidos de Venda, Orçamentos e Ordens de Serviço, o salvamento ocorre sempre que um 
item for alterado, adicionado ou removido do registro. Se o processo estiver permitido no 
momento da criação do registro o salvamento automático é ativado, sendo assim os 
registros que já estão salvos não serão salvos automaticamente. 

Sugestão  1.285 29/01/2015 Criar uma trigger para gerar um email marketing ao abrir ou confirmar uma venda de acordo 
com tipo de venda configurado. 

Sugestão  369 29/01/2015 Nova funcionalidade que permite a baixa de bens do ativo imobilizado (cadastro de 
equipamentos internos) da empresa. 

Sugestão  786 29/01/2015 O número do pedido de venda (REQ, OS ou ORC) será apresentado em negrito para 
melhor identificação na impressão do DAV. 

Sugestão  822 29/01/2015 Correção do foco no campo de informação do livro de registro na tela da Ordem de Serviço. 

Sugestão  1.209 29/01/2015 Adicionar campo CIDADE ao relatório Vendas Por Vendedor Detalhado Sem Itens. 

Sugestão  1.270 29/01/2015 Nos tipos de vendas foi acrescentado um campo para que se configure o sistema para não 
testar a função do colaborador/vendedor ao incluir um item de produto na OS para um 
determinado tipo de OS. 

Sugestão  955 29/01/2015 Aumento do tamanho do campo de email no cadastro de cliente e dependente cliente. 

Sugestão  1.102 29/01/2015 Inclusão de somatório dos produtos no relatório "Vendas por vendedor". 

Sugestão  1.205 29/01/2015 Foi adicionado na impressão do DAV a data e hora de abertura e fechamento do mesmo, e 
no cabeçalho onde era impresso a data de abertura está sendo impresso a data de 
impressão. 

Sugestão  1.275 29/01/2015 Desde que configurado no cadastro da empresa e nos tipos de venda, sempre que for dado 
algum acréscimo ou desconto na venda será feito um lançamento de débito ou crédito na 
conta do colaborador; Há ainda a possibilidade de fazer lançamentos avulsos bem como 
fazer lançamentos de créditos por cumprimento de meta de vendas. 

Qtde  29 
MOBILE FORCA DE VENDA 

Sugestão  1.198 29/01/2015 Bloqueio de envio de pedidos pelo mobile quando o mesmo já foi enviado uma vez. 

Qtde  1 
PAF-ECF 4.0 

Sugestão  1.192 29/01/2015 Novo relatório de movimento de Operador no PAF-ECF 

Sugestão  1.248 29/01/2015 Adequações do PAF-ECF de acordo a ER 02.02. 

Qtde  2 
SPED FISCAL 

Sugestão  1.231 29/01/2015 Envio de alterações de descrição e/ou código interno de produtos nos arquivos eletrônicos 
do SPED Fiscal e SPED Contribuições 

Qtde  1 
VEICULOS 

Sugestão  1.239 29/01/2015 Configuração para adicionar zeros a esquerda do chassi do veículo quando for menor que o 
exigido. (17 caracteres) 

Sugestão  1.213 29/01/2015 Ao fazer uma nota fiscal de entrada em transferência caso a empresa não tenha o modelo 
de veículo cadastrado, o sistema pergunta ao usuário se deseja obter os dados da empresa 
de origem. (como é feito no cliente) 

Sugestão  1.287 29/01/2015 Configuração para alterar as informações do veículo nas Nota Fiscais, Comando e 
Históricos ao confirmar alteração/inclusão do veículo . 
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Qtde  3 
Qtde Sugestão  51 

Total Geral das Mudanças:  72 
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