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Correção 

CAIXA GERAL 4.0 
Correção  1.020 10/06/2016 Nova funcionalidade no relatório de Contas a Pagar que permite ao usuário agrupar pelos 

campos da consulta além do campo de data de vencimento. 
Qtde  1 

HW SAC 4.0 
Correção  1.341 10/06/2016 Corrigido registro de informação de estoque de produtos novos. 

Correção  860 10/06/2016 Correção de mesclagem de venda de mercadorias com desconto aplicado individualmente. 

Correção  1.480 10/06/2016 Novo teste que não permite correção de estoque de mercadorias sem custo. 

Correção  721 10/06/2016 Correção do cadastro sequencial do produto. 

Qtde  4 
VEICULOS 

Correção  1.393 10/06/2016 Os campos de marca, combustível, espécie, descrição do veículo e cor foram padronizados 
entre os cadastros de modelo, notas fiscais e comando de faturamento. 

Qtde  1 
Qtde Correção  6 

Sugestão 

CAIXA AUXILIAR 4.0 
Sugestão  1.522 10/06/2016 Nova configuração no sistema que permite uma codificação sequencial do número do recibo 

por departamento, ativa também campos adicionais para impressão do recibo. Outra 
configuração para validar o valor restante do recibo antecipado antes de utilizar o recibo 
para quitação de contas a receber ou vendas. Por fim, outra configuração que habilita o 
sistema pedir a senha do gerente do departamento ao salvar o recibo. 
 
Configuração Global "rec_hab_depart" tipo "Booleano" 
Configuração Global "rec_parc_formpag" tipo "Numérico" 
Configuração Global "rec_parc_controle_creditos" tipo "Numérico" 
Configuração Global "rec_testar_departamento" tipo "Booleano" 

Qtde  1 
HW SAC 4.0 

Sugestão  1.299 10/06/2016 Nova configuração que permite limitar a quantidade de impressões do DAV. 
 
Configuração Global "ped_vnd_req_limite_impressao" tipo "Inteiro" 
Configuração Global "ped_os_req_limite_impressao" tipo "Inteiro" 
Configuração Global "ped_orc_req_limite_impressao" tipo "Inteiro" 
 
Processo "VND225" "PERMITIR REIMPRESSAO DAV ACIMA DO LIMITE" 

Sugestão  1.303 10/06/2016 Configuração para habilitar o uso de quantidade fracionada nos serviços da Ordem de 
Serviço e Orçamento. 
 
Configuração Global "ped_vnd_permitir_qtde_serv_fracionado" tipo "Booleano". 

Sugestão  1.322 10/06/2016 No cadastro das notas fiscais existe a opção de referenciar notas fiscais, a partir desta 
versão é possível referenciar NF-e sem que exista no banco de dados, basta digitar uma 
chave NF-e válida. 

Sugestão  1.340 10/06/2016 Novos ajustes nas configurações de telas de consulta do sistema, agora é possível salvar a 
largura da coluna, a ordem dos campos para habilitar ou desabilitar é alfabética agora. Na 
consulta de Produtos (Shift + F3), consulta de produtos de outras empresas e consulta de 
grades também é possível configurar quais campos serão apresentados, posições e 
larguras. 

Sugestão  1.409 10/06/2016 Opção para o usuário registrar uma venda perdida a partir do cadastro do produto. Basta 
utilizar o botão direito do mouse sobre o produto na tela de consulta. 

Sugestão  1.415 10/06/2016 Nova validação para a quantidade de dígitos do campo CEP no cadastro do cliente. 
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Sugestão  1.433 10/06/2016 Alterações na impressão do Resumo de Custo na nota fiscal de entrada, foi adicionada as 
faturas do contas a pagar no final da pagina, basta fazer a impressão após a confirmação 
da nota fiscal. 

Sugestão  1.526 10/06/2016 Novos processos na tela de Pedido de Venda/Orçamento/Ordem de Serviço que habilita a 
pesquisa de registros que não sejam do usuário logado no momento. 
 
Processos:  
VND222: HAB PESQUISA VENDAS OUTRO VEDEDOR REQ 
VND223: HAB PESQUISA VENDAS OUTRO VENDEDOR OS 
VND224: HAB PESQUISA VENDAS OUTRO VENDEDOR ORC 

Sugestão  1.538 10/06/2016 O campo de código da cor agora fica habilitado no cadastro de cores. 

Sugestão  1.540 10/06/2016 Novo relatório de serviços prestados por colaborador auxiliar da ordem de serviço, o 
relatório tem como base o campo Mecânico 1/Técnico 1 no cadastro dos serviços. 

Sugestão  1.477 10/06/2016 Na alteração de vendedor de um DAV foi adicionada uma nova configuração que permite 
manter o vendedor original para DAVS mesclados. 
 
Configuração global "ped_vnd_manter_vendedor_original_dav" tipo "Booleano"_ 

Sugestão  1.278 10/06/2016 Adicionado o campo código do cliente e alterado o nome do campo sexo para gênero no 
relatório OLAP "Saídas x Vendedor x Depto x Docs Recebid" 

Sugestão  1.408 10/06/2016 Adicionado a descrição do tipo do produto no cadastro de produto pois o campo mostrava 
somente a sigla. 

Sugestão  1.521 10/06/2016 Adicionar campo espécie do tipo de serviço no relatório OLAP "Vendas x Departamento" 

Sugestão  1.528 10/06/2016 Validação de campos personalizados no cadastro de tipos de serviço: 
 
Configuração Global "tpserv_cad_campos_obrigatorios" tipo "Blob" 

Sugestão  1.527 10/06/2016 Novos status no controle de número de série. Basta adicionar os novos status na 
configuração do sistema: 
 
Configuração Global "ctnserie_lista_status_adicional" tipo blob "Lista de status adicionais no 
controle de número de série" 
 
Cada linha adicionada na configuração será um status a mais disponível no cadastro. 

Sugestão  1.533 10/06/2016 Nova opção de impressão do Chassi no cabeçalho da Ordem de Serviço 

Sugestão  742 10/06/2016 Novo tratamento de scripts de atualização executados no banco de dados, possibilitando 
verificar falhas durante a execução, todos os scripts ficam salvos com o status de execução. 

Sugestão  1.225 10/06/2016 Na impressão da Minuta de Entrega foi adicionado o tipo de documento (Requisição, Ordem 
de Serviço) e o número do documento para melhor identificação para o entregador. 

Sugestão  1.268 10/06/2016 Adicionado o campo nome cliente e quantidade no relatório OLAP "EFD Contribuições - 
PIS/COFINS" 

Qtde  20 
VEICULOS 

Sugestão  1.465 10/06/2016 Foi adicionado um processo para bloquear o campo vendedor no relatório no relatório de 
veículos negociados. 

Qtde  1 
Qtde Sugestão  22 

Total Geral das Mudanças:  28 
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