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Correção

DLL - HW NF-e

Correção  1.312 13/07/2015 Mudança do padrão de envio da alíquota de ISS para a prefeitura de Belo Horizonte.

Qtde  1

HW SAC 4.0

Correção  1.291 13/07/2015 Foi solucionado o problema de seleção do Técnico/Mecânico na OS que atribuia um 

registro diferente daquele que foi selecionado.

Correção  1.308 13/07/2015 Correção na impressão do número de parcelas do carnê.

Correção  1.311 13/07/2015 Corrigida a soma no final do relatório Resumo -> Saídas por Vendedor, agora o sistema 

apresenta um valor informativo com os valores que o técnico/mecânico utilizou na O.S.

Correção  1.314 13/07/2015 O valor do recibo a partir desta versão não pode mais ser alterado, visto que estava 

causando divergências de valores em relatórios.

Correção  1.317 13/07/2015 Inclusão da data de envio ao reenviar, visualizar mensagens recebidas por outro 

usuário.

Correção  1.356 13/07/2015 Validação do endereço pessoal do cliente antes de atribuir os dados no endereço de 

cobrança ao incluir e alterar um cliente.

Correção  1.358 13/07/2015 Correção dos relatórios de clientes com contratos, neste relatórios os totais estavam 

sendo exibidos de forma errada quando alguns tipo de serviço não possuíam contrato.

Correção  1.363 13/07/2015 Correção ao fazer backup de arquivos grandes (normalmente superiores a 4 gb)

Correção  1.367 13/07/2015 Correção de campo de data e hora prometida na Ordem de Serviço.

Qtde  9

Qtde Correção  10

Sugestão

CAIXA GERAL 4.0

Sugestão  1.330 13/07/2015 Valor contábil no contas a receber assim como já era no contas a pagar

Sugestão  1.331 13/07/2015 Novo campo no cadastro do Plano de Contas do Financeiro para vincular ao plano de 

contas contábil.

Sugestão  1.374 13/07/2015 DRE do sistema com possibilidade de ser gerado com os valores contábeis.

DRE do sistema sendo gerado com uma média dos últimos meses, esta que pode ser 

usada para gravar a apuração.

Novo campo dentro o cadastro do plano de contas, este campo serve para vincular o 

plano de contas contábil com o plano de contas financeiro.n

Sugestão  1.375 13/07/2015 Nova tela e relatório onde se pode comparar os valores executados pela empresa com 

os valores da contabilidade

Sugestão  1.310 13/07/2015 O sistema a partir desta versão está gravando o usuário de cadastro do contas e pagar, 

grava também o usuário que baixou o contas a receber

Sugestão  682 13/07/2015 Foi desativado o campo de "Tipo de Lançamento" no cadastro de Contas a Pagar, 

Lançamentos e Contas a Receber

Qtde  6

HW SAC 4.0

Sugestão  1.355 13/07/2015 Incluir opção para usuário alterar o departamento do recibo caso necessário.

Sugestão  1.372 13/07/2015 Na ficha do produto incluir histórico de exclusão, reabertura e cancelamento de nota, 

requisição, ordem de serviço, produção e devolução.

Sugestão  1.380 13/07/2015 Remoção de testes de alguns campos (não necessários) ao incluir e alterar possíveis 

clientes.

Sugestão  1.382 13/07/2015 A partir desta versão é permitido cancelar mediante a processo uma Pedido de venda 

ou Ordem de serviço que já tenha sido recebida no caixa Auxiliar

Sugestão  1.309 13/07/2015 Novo produto (POS Virtual TEF) dentro do sistema que permite efetuar transações de 

venda em cartão de crédito dentro do sistema, permite também cancelamentos, 

reimpressões e funções administrativas.

Sugestão  1.173 13/07/2015 Após incluir ou alterar um recibo perguntar ao usuário se deseja imprimir.
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Sugestão  1.307 13/07/2015 Foi adicionado no relatório OLAP "SAIDAS X VENDEDOR X DEPTO X DOCS 

RECEBID" o campo correspondente ao Telefone principal do cadastro do cliente .

Qtde  7

PAF-ECF 4.0

Sugestão  1.337 13/07/2015 O sistema a partir desta versão passa a gravar em cada item do cupom fiscal o código 

do vendedor, isto para poder fornecer ao DRE do sistema o departamento do respectivo 

item

Qtde  1

VEICULOS

Sugestão  1.354 13/07/2015 Inclusão do relatório de recibos no menu de veículos.

Sugestão  1.378 13/07/2015 Implementação da nova reserva de veículos, implementação do cadastro do tipo de 

reservas.

Qtde  2

Qtde Sugestão  16

Total Geral das Mudanças:  26
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