Versão 1.0.51.5054
Novas funcionalidades
Relatório de acompanhamento de ordens de compra
Permite a verificação das entregas por ordem de compra. Oferece filtros e seleção de colunas.
Melhorias
Controle de acesso por empresa
O Gerente Global agora permite a aplicação de permissão de acesso por empresa. Os usuários
poderão consultar ou alterar dados apenas das empresas permitidas. O novo controle é opcional.
Para acioná-lo, por favor, procure o suporte técnico.
Maior facilidade para contabilizar movimentação financeira
A tela de movimentação agora oferece a opção de consulta à lista de contas recentemente
utilizadas (tecla F5) como alternativa ao plano de contas completo (tecla Ctrl + F5).
Tecla de atalho para fechar formulários
Todas as telas do sistema agora podem ser fechadas com a tecla ESC. Notar que em telas de
entrada de dados o ESC equivale ao botão Cancelar.
Registro de logins e logoffs
Em adição ao registro de transações que modificam dados, o Gerente Global agora registra no
histórico também os logins e logoffs dos usuários.
Atribuição de permissões
A tela de manutenção de permissões foi substituída por uma nova tela que torna o trabalho de
manutenção das permissões mais fácil e produtivo.
Sincronização entre razão e balancete
Quando aberto a partir do balancete o razão agora utiliza os filtros já definidos para o balancete.
Vinculação entre ordens e requisições de compras
Nesta versão foram introduzidas diversas melhorias nas telas de requisições e ordens de compra
com o objetivo de permitir o controle de atendimento das requisições. Entre elas destacam-se:


Novo ícone “Incluir” na listagem de ordens de compra que dispensa o uso do ícone “Emitir”
da listagem de requisições.



Novo link “Importar” na tela de manutenção de ordem de compra que permite a procura e
importação de requisições ainda não atendidas.



Informação dos números das requisições de origem na tela de manutenção de ordens de
compra.



Informação dos números das ordens de compra de destino na tela de consulta de
requisições de compras.



Informação do número de itens em aberto na listagem de requisições.



Aplicação automática das situações “Parcialmente atendida” e “Completamente atendida”
às requisições.



Possibilidade de emissão de ordens de compra avulsas, isto é, sem origem em requisições
(depende de permissão específica).



Possibilidade de alteração de requisições já aprovadas, desde que ainda não vinculadas a
ordens de compra (depende de permissão específica).



Tela de consulta de detalhes da requisição.

Correções
Saldos de balancete incorretos
Em algumas situações durante o uso do filtro de período o balancete apresentava saldos
incorretos. A falha não havia sido completamente corrigida na versão anterior.

Consulta da origem de movimentações financeiras
Na tela de movimentações financeiras, o clique no ícone “Consultar origem” causava erro do
sistema.
Exclusão de notas fiscais de fornecedores
A partir da versão 1.0.50 o sistema passou a exibir mensagem de erro nas tentativas de exclusão
de notas fiscais de fornecedores.

