Versão 1.0.50.4956
Novas funcionalidades
Cadastro de contratos de serviços
Permite a manutenção e consulta do cadastro de contratos de serviços firmados com clientes.
Constitui a base para o faturamento automático de contratos a ser disponibilizada em versões
futuras.
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.
Melhorias
Ano exercício em substituição a ano agrícola
O Gerente Global passa a considerar ano exercício em substituição a ano agrícola.
Ano exercício: 2010, 2011, 2012.
Ano agrícola: 2011/2012, 2012/2013.
Exclusão automática de faturas e contas a receber
No cancelamento de notas fiscais de serviços o sistema passa a excluir automaticamente as
respectivas faturas e contas a receber, exceto no caso de faturas múltiplas (contendo mais de uma
nota) e de contas já recebidas.
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
No contas a receber um novo ícone disponível da toolbar permite a alteração de vencimento de
múltiplos títulos ao mesmo tempo.
Correções
Crítica indevida de unidade de negócio em lançamentos contábeis
Em algumas situações o sistema exigia desnecessariamente a informação do código da unidade de
negócio.
Provisão de juros desconsiderada do total a pagar
Em algumas situações o sistema não 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 aparecem como “a receber” no fluxo de caixa
Devido a falha introduzida na versão anterior o fluxo de caixa estava desconsiderando os títulos
eventualmente recebidos após a publicação da referida versão.

