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Data conclusão

Descrição da alteração/Sugestão
Correção

CAIXA GERAL 4.0
Correção

1.397 03/09/2015

Correção no processamento do financeiro de arquivos da concilia ção do cartão de
crédito
1

Correção

982 03/09/2015

Correção no momento que a minuta de entrega era aberta e travava outros usu ároios
na conclusão da venda

Correção

1.396 03/09/2015

Corrigido o teste onde o sistema verifica as Ordens de Servi ço sem emissão de nota
fiscal antes de gerar o relatório do Livro de Registro de Entradas

Correção

1.401 03/09/2015

Nos relatórios de ficha de inventário agora passa a considerar as pendências do
estoque fechado.

Correção

1.407 03/09/2015

Testes e mensagens foram adicionados durante a mesclagem de vendas e orçamentos

Correção

1.413 03/09/2015

Novo teste na forma de pagamento que não deixa repetir o número de documento
quando estes correspondem a boleto bancário, isto para evitar não correspondência
entre os boletos gerados e o cadastro do ontas a receber

Correção

1.144 03/09/2015

Correção ao gravar dia de movimento da ECF, em raras situações a ECF retornava a
data do movimento maior que a própria data de emissão, o sistema agora desconsidera
esta data quando for maior.
6

1.360 03/09/2015

Correção no sistema quando a gravação de status de cancelamento de cupom fiscal,
quando o banco de dados não consegue registrar o cupom o sistema efetua um teste
antes de tentar alterar o status do memod
1

1.399 03/09/2015

Correção do erro de conversão na entrada de notas fiscais de veículos quando o
mesmo veículo possuía dados de reserva
1
9

Qtde
HW SAC 4.0

Qtde
PAF-ECF 4.0
Correção

Qtde
VEICULOS
Correção

Qtde
Qtde Correção

Sugestão
HW SAC 4.0
Sugestão

1.140 03/09/2015

Nova funcionalidade na nota fiscal que permite o usu ário montar uma nota fiscal para a
saída de mercadorias para venda fora dos estabelecimento ( VAN).

Sugestão

1.176 03/09/2015

Foi adicionado um botão na tela de ficha do produto, que permite ao usu ário visualizar o
registro de operação do item, funcionalidade disponível apenas para visualizar notas
fiscais, pedidos de venda,ordens de serviço, devoluções e pedido de produção.

Sugestão

1.398 03/09/2015

A partir desta versão no desmembramento de carcaças o sistema permite que a
composição dos itens fique inferior a 100%, a diferença a menor pode ser considerada
como perda

Sugestão

1.411 03/09/2015

No gerador de Ordens de Serviços / Contratos agora é possível utilizar controles que
não geram registros financeiros

Sugestão

1.412 03/09/2015

Melhoria no parcelamento ao gerar as formas de pagamento que ir ão para o financeiro.
Ao alterar o valor da primeira ou da última parcela o sistema questiona o usuário se
deseja refazer as demais

Sugestão

1.259 03/09/2015

Possibilidade de alterar o valor do campo respectivo ao m étodo do cálculo de comissão
2 configurado no sistema

Sugestão

1.371 03/09/2015

Novos campos na tela de alteração de dados da nota fiscal de entrada: Data de entrada
e Hora de entrada
7

Qtde
MOBILE FORCA DE VENDA
Sugestão

Qtde
PAF-ECF 4.0

1.388 03/09/2015

Agora no mobile Força de venda é possível alternar entre os endereços de conexão,
rede local ou ambiente externo, antes de logar no aplicativo
1
1
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1.392 03/09/2015

Qtde
SPED CONTRIBUIÇÕES
Sugestão

1.419 03/09/2015

Qtde
SPED FISCAL
Sugestão

1.296 03/09/2015

Qtde
Qtde Sugestão
Total Geral das Mudanças:

Descrição da alteração/Sugestão

Nesta versão do sistema, o nosso PAF-ECF recebeu a funcionalidade de poder
selecionar para emissão dos cupons fiscais as tabelas de preço a prazo, 30, 60 e 90
dias. Obedecendo a legislação do PAF-ECF e acorto com o Ato Cotepe número 46 de
2014.E
1
A partir desta versão o sistema passa a armazenar o crédito do PIS e da COFINS do
período para aproveitamento em futuras apurações.
1
A partir desta versão o sistema
aproveitamento em futuras apurações
1
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