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Novas funcionalidades 
 

Relatório de movimentação de estoque por local 
Disponível no menu de estoques, permite listar toda a movimentação ocorrida em um período 
selecionado. Oferece filtros e opção para customizar o layout mantendo apenas as colunas 
desejadas para cada usuário. Para as retiradas de peças e lubrificantes o novo relatório apresenta 
código, nome e leitura do horímetro/odômetro da máquina, veículo ou equipamento de destino. 

 
 

Melhorias 
 

Novas facilidades no razão de clientes/fornecedores 
A busca de nomes de clientes/fornecedores está mais fácil e o relatório oferece também um novo 

filtro por conta contábil. 
 
Alteração de vencimentos em contas a receber 
Novo ícone na tela de contas a receber permite a alteração de vencimento de múltiplos títulos ao 
mesmo tempo. 
 
Valores negativos para débitos/créditos 

A tela de contabilização associada às telas de notas fiscais de fornecedores e de contas a pagar e a 
receber passa a permitir o lançamento de débitos e/ou créditos com valor negativo. 
 
 

Correções 
 

Alteração de fornecedor no contas a pagar não atualizava o razão do fornecedor 

Na tela de contas a pagar, eventuais alterações de fornecedor continuavam acionando o razão do 
fornecedor original. Além da correção da causa, a nova versão realiza varredura e correção de 

lançamentos que contenham inconsistências geradas a partir desta falha. 
 
Crítica indevida de unidade de negócio em lançamentos contábeis 
Em algumas situações o sistema exigia indevidamente a informação do código da unidade de 

negócio. 
 
Saldos de balancete incorretos 
Em algumas situações durante o uso do filtro de período o balancete apresentava saldos 
incorretos. 
 
Diferença de R$ 0,01 entre débitos e créditos 

Devido a uma falha no sistema de arredondamento de valores, os lançamentos contábeis gerados 
em algumas transações do sistema estavam apresentando diferença de R$ 0,01. O problema 
estava restrito a uma pequena parcela das transações. A nova versão corrige a causa e também os 
lançamentos incorretos. 
 
Ordem de apresentação dos adiantamentos a fornecedores 

Na tela de adiantamentos a fornecedores os lançamentos estavam fora de ordem. Passam a ser 

apresentados em ordem crescente de data. 
 
Duas contas de adiantamento para o mesmo fornecedor 
O aplicativo estava permitindo a criação de duas contas de adiantamento para o mesmo 
fornecedor. 
 

Provisão de juros desconsiderada do total a pagar 
Em algumas situações o sistema na estava somando o valor da provisão de juros ao valor total a 
pagar. A nova versão corrige a causa e os registros eventualmente incorretos. 
 
Títulos já recebidos apareciam como “a receber” no fluxo de caixa 



Devido a uma falha introduzida na versão anterior os títulos recebidos após a publicação da nova 

versão estavam aparecendo no fluxo de caixa como “a receber” além de compor o saldo em caixa 
(dupla contagem). 
 

Alteração de fretes cujo pagamento já foi realizado 
O sistema tolerava a alteração de fretes de insumos cujo pagamento já havia sido autorizado. 
Passa a restringir. 
 
 

 


