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Correção 

HW SAC 4.0 
Correção  1.546 27/08/2016 Correcao, ao incluir uma nova empresa o sistema deve incluir o usuário hw para cada nova 

empresa. 

Correção  1.552 27/08/2016 Correção na impressão do DAV, o campo Responsável 

Correção  1.551 27/08/2016 Alterações no Assistente de Configuração do PAF-ECF para permitir a inclusão de até 99 
Finalizadores e até 99 Totalizadores não fiscais 

Qtde  3 
Qtde Correção  3 

Sugestão 

CAIXA AUXILIAR 4.0 
Sugestão  1.539 27/08/2016 Alterações no Relatório Resumo do Caixa Auxiliar. Agora ficam separados os tipos de saída 

conforme configurados, Ex: Vendas Balcao, Oficina, ficam como "Total Saídas Vendas", 
equanto transferencias, bnificações ficam com "Total Outras Saídas". 
Também no mesmo relatório agora ao lado direito nos valores de recebimentos um novo 
grupo foi criado("Total Outros") para identificar justamente estas saídas que não 
correspondem a faturamento da empresa, o sistema irá agrupar aqui os valores e controles 
configurados para "Não gerar registro financeiro" e "Baixa Automática"." 

Qtde  1 
HW SAC 4.0 

Sugestão  1.450 27/08/2016 Cadastro de dados do cliente avulso no Pedido de Venda / Ordem de Serviço para emissão 
do cupom fiscal quando o cliente selecionado for o cliente consumidor configurado na 
empresa. 

Sugestão  1.544 27/08/2016 Configuracao para retirar reserva de veículos com mais de 30 dias na Planilha de Controle 
de Estoque. Após retirar o sistema enviará um email ao vendedor notificando. 

Sugestão  1.556 27/08/2016 Configuracao para importar os produtos informados no arquivo de peças yamaha e inclui-los 
no sistema. 

Sugestão  1.446 27/08/2016 Leitura de dados do XML para identificar que o valor do item compõe ou não o total da Nota 
Fiscal 

Sugestão  1.554 27/08/2016 Novas opções de impressão do Pedido de Venda / Orçamento / Ordem de Serviço do modo 
matricial, agora é possível imprimir em duas vias, também é possível imprimir duas vias por 
página no formato 33 linas 

Sugestão  1.555 27/08/2016 Opção para gerar as faturas no valor do pedido quando a as formas de pagamento são 
efetuadas no documento fiscal 

Sugestão  1.557 27/08/2016 Modelo de impressão de Pedido de Venda / Ordem de Serviço e Orçamentos para 
impressoras não fiscais 

Qtde  7 
PAF-ECF 4.0 

Sugestão  1.553 27/08/2016 Novas rotinas de processamento em segundo plano no PAF-ECF que evita que pedidos 
fiquem sem vinculo com o cupom fiscal 

Sugestão  1.545 27/08/2016 Relatório emitido apos o Z ou antes da abertura do dia foi omitido visto que MG não mais 
obriga este requisito. 

Qtde  2 
Qtde Sugestão  10 

Total Geral das Mudanças:  13 
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