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Estoque4.541 - Cadastro de Produto | Filtro : Código Barras Correção Corrigimos filtro de pesquisa : Código Barra

Estoque4.548 - Consulta de Estoque : % Margem Estimado Melhoria Adicionamos nova coluna na grid da tela de consulta de estoque :  % Margem Estimado

Estoque4.555 - Emissão de Requisição : Devolução Implementação 1 - Adicionamos nova opção : Devolução quando o Tipo Operação for de entrada. Ao marcar 

que é uma devolução será aberto novo campo : Requisição Origem,  onde poderá ser 

informado a requisição de origem (saída) para poder informar os itens que estão sendo 

devolvidos. 2- Na guia dos itens adicionamos novo campo : Qtd. Utilizada. Ao finalizar a 

requisição o item e a quantidade informada neste campo será levado para aba \ item da ordem 

de serviço de assistência técnica vinculada.

Estoque4.557 - Emissão de Requisição : Ordenação de Campo Melhoria Ajustamos a ordenação do campo : Ordem Serviço para ficar depois do Status. Ao informar a 

ordem de serviço o sistema vai buscar o Requisitante  do campo técnico responsável da OS e o 

campo Pessoa  do campo cliente da OS.

Financeiro4.581 - Financeiro | Caixa  :  Lista lançamento de Saída Melhoria Ajustamos para ao duplicar o lançamento, não levar as informações da aba Centro de Custo e 

Contabilizações.

Faturamento4.464 - Pedido Rápido : Separar Pedido Implementação Adicionamos nova opção no menu de ações do pedido rápido : separar pedido. Ao acessar 

esta opção será aberto uma nova tela para selecionar os itens e quantidades que serão usados 

para gerar os novos pedidos. O pedido (pai) será excluído gerando assim dois novos pedidos.

Faturamento4.465 - Cadastro de Estabelecimento : Configuração Expedição Implementação Adicionamos nova guia Configuração Expedição.  Configuração válida  para integração com os 

correios (emissão de etiquetas).

Faturamento4.519 - Pedidos :  Emissão de Pedido de Venda Rápido Melhoria 1- Ajustamos o foco para  ir no campo : quantidade, ao digitar ou pesquisar um item; 

2- Implementamos no campo valor ao dar ENTER salvar o item e deixar habilitado para lançar 

um novo.

Faturamento4.520 - Análise de Pedidos  : Observações Internas Implementação Adicionamos novo campo na grid : Obs. Interna. Este campo vai exibir as Observações Internas 

informada no Pedido.

Faturamento4.522 - Pedidos de Venda Rápido : Totalizador Implementação Adicionamos novo campo no totalizador do pedido : Valor Comissão

Faturamento4.525 - Cadastro de Status : Atualizar Automaticamente Implementação Adicionamos novo campo : Atualizar Automaticamente. [Sim/Não]. Padrão : Não. Quando 

configurado como Sim  será atualizado automaticamente os fluxos na tela de análise de 

pedidos quando ocorrer alteração dos mesmos nos pedidos.
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Faturamento4.526 - Pedido Rápido : Validações de Contrato Implementação 1 - Cadastro do Tipo de Pedido adicionamos nova validação  : Validar Contrato Sim ou Não. 

Padrão : Não.  Quando configurado como [Sim] deverá ser obrigatório informar um contrato.  2 

-  Na aba de itens, abaixo do campo 'Unidade Conversão'  habilitamos o campo 'Contrato'.  Ao 

informar um contrato o sistema vai buscar o valor unitário do item informado no contrato. 3- 

Será feito validação  se a quantidade do item em outros pedidos vinculados ao mesmo 

contrato mais a quantidade de itens lançada no pedido atual não ultrapassa a quantidade total 

prevista do contrato, caso ultrapassar será apresentado mensagem de validação nao 

permitindo gravar o item. 4 - Na tela de  Cadastro de Contratos adicionamos nova aba : 

Pedidos, onde será exibidos os pedidos vinculados ao contrato.

Faturamento4.533 - Contrato de Serviço | Histórico : Ordem de Serviço Implementação Adicionamos para exibir na guia do histórico da ordem de serviço uma nova opção para 

visualizar os apontamentos de horas informados nas O.S exibindo o saldo dos apontamentos  X 

saldo de horas do contrato conforme a periodicidade do mesmo: (Mensal ou Anual).

Faturamento4.534 - Análises : Análise de Ordens de Serviço Correção Corrigimos filtros de pesquisa para não exibir ordem de serviço de assistência técnica.

Faturamento4.537 - Cadastro de Status Pedido : Restrição Desconto Implementação Adicionamos nova opção : Restrição Desconto. Quando se faz necessário validar e bloquear na 

tela de análise  de pedidos será necessário deixar configurado. Quando deixado 

desconfigurado o sistema vai fazer a validação porem não irá bloquear.

Faturamento4.542 - Pedido Rápido | Aba : Produtos e Serviços Melhoria Adicionamos na guia Itens, novos campos na grid : Apelido | Cód. Ident. Interno. Para a guia de 

Serviços adicionamos o campo : Apelido.

Faturamento4.549 - Pedidos de Venda Faturamento Direto Melhoria Adicionamos novo campo na grid do itens : Descrição Livre

Faturamento4.550 - Pedidos de Venda Faturamento Direto : Data Entrega Melhoria Melhoramos processo ao salvar o pedido para não validar o campo : Data Entrega, se o mesmo 

está dentro de uma data permitida maior ou igual a data do dia.

Faturamento4.567 - Relatórios | Relatório de Faturamento : Cupom Fiscal 

Referênciado

Correção Ajustamos na geração do relatório para não exibir os documentos fiscais onde o tipo de 

documento estiver configurado como (15 - cupom fiscal referenciado).

Faturamento4.574 - Pedidos | Emissão de Pedidos de Venda Rápido Melhoria Adicionamos novo campo para personalização de relatório : observacoes_internas

Configurações4.497 - Cadastros | Lista Cadastro de Usuários : Tipos Pedidos Implementação Adicionamos nova aba chamada Tipos Pedidos. Quando configurado será validado quais os 

tipos de pedidos que os usuários poderão utilizar nas telas do pedidos.

Configurações4.523 - Cadastro de Tipo Pedidos : Operação Triangular Implementação Adicionamos nova configuração : Tipo Doc. Oper. Triangular. Quando informado ao lançar o 

pedido rápido será aberto novo campo : Destinatário. Ao faturar o pedido será gerado duas 

notas uma para o cliente (processo de venda normal) e uma para o Destinatário informado, 

buscando as informações fiscais do tipo de documento informado neste campo.

Configurações4.524 - Cadastros | Tipo de Documento : Considerar Sugestão de 

Compra

Implementação Adicionamos nova opção : Considerar Sug. Compra. Quando deixado desmarcado, na tela de 

Estoque |Consulta : Consulta Sugestão de Compra será desconsiderado as vendas vinculadas ao 

tipo de documento.

PCP - Produção4.543 - Análise de Ordem de Produção : Filtros de Data Melhoria Implementamos para ser obrigatório informar um período de data.
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Monitor NF-e4.530 - Monitor NFe : Vincular Produtos Correção Corrigimos filtro de pesquisa : Cód. Barras.

Monitor NF-e4.575 - Importar CTe : Mensagem de Erro Correção Tratamos mensagem de erro ao fazer a importação do CT-e. O erro ocorria devido estar vindo 

somente texto na tag infNF campo : serie

CRM4.539 - CRM | Oportunidades : Ações Correção Corrigimos o processo onde ao salvar a ação usando 'enter' no campo da observação em 

alguns casos gerava mais de um registro.

CRM4.577 -  Orçamento CRM : Novos Campos Implementação Adicionamos novos campos : Dias para Entrega e Observações Proposta

CRM4.578 - Orçamento CRM : Ordenação de Campos Implementação 1 - Ajustamos a ordenação dos campos da aba Produtos :  Fornecedor cotado |  Valor cotado | 

% Margem Venda.

2 - Implementamos para puxar a moeda padrão da configuração do cadastro do 

estabelecimento.

CRM4.580 -  Orçamento Comercial CRM : Formação Preço Melhoria Adicionamos nova aba : Formação Preço. Através desta nova funcionalidade poderá ser 

alterado os campos para simulação e gravação : Valor Cotado | % Margem Venda | Quantidade 

| Valor Unitário

Fiscal4.531 - Arquivo ECF :  Versão Arquivo Implementação Ajustamos para gerar no registro '0000' no campo 3 - COD_VER a informação  '0006' de acordo 

com a nova versão do layout.

Fiscal4.540 - Consulta Notas Fiscais Saída Melhoria Melhoramos a visualização da tela.

Relatórios4.576 - Ordem Compra : Impressão Implementação Adicionamos novo campo : codigo_identificacao_interno para personalização de relatório.

Assistência Técnica4.547 - Ordem Serviço - Assistência Técnica : Número Série Melhoria Adicionamos novo campo : Número Série para filtro e grid  da Ordem Serviço - Assistência 

Técnica.

Assistência Técnica4.556 - Ordem Serviço - Assistência Técnica : Equipamentos Melhoria Ajustamos o nome do campo Defeitos para : Defeitos/Motivo do Chamado dentro da guia 

Equipamentos.

Assistência Técnica4.558 - Assistência Técnica : Análise Correção Ajustamos para ao clicar no link da OS no Kanbam para abrir dentro do modulo 

correspondente da Assistência Técnica.

Assistência Técnica4.559 - Assistência Técnica : Kanban Melhoria Implementamos na visualização do Kanbam para o mesmo ficar em vermelho quando a data 

de entrega estiver vencida.

Assistência Técnica4.560 - Ordem de Serviço | Fechamento : Status Fluxo Implementação Implementamos para poder alterar o campo Status Fluxo conforme configuração do Tipo 

Ordem Serviço.

Assistência Técnica4.566 - Emissão Ordem Serviço - Assistência Técnica : Itens 

Consumidos

Implementação Adicionamos nova guia : Itens Consumidos. Através desta nova guia serão exibidas as 

requisições de estoque vinculadas a O.S.
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