Versão 1.0.53.5291
Novas funcionalidades
Emissão de NFs a partir de contratos de serviços
O Gerente Global agora permite a emissão de notas fiscais a partir de contratos de serviços. Para
utilizar a nova funcionalidade, clique no ícone “Criar a partir dos contratos” da tela de notas fiscais
e escolha os contratos para os quais deseja realizar a emissão das notas. Importante: Antes do
uso desta nova funcionalidade, é necessário a revisão do cadastro dos contratos.
Controle da data de fechamento contábil
Todas as operações do sistema que geram lançamentos contábeis passam a ser controladas pela
data de fechamento contábil. Qualquer operação do sistema anterior à referida data não será
aceita pelo sistema. A data de fechamento deve ser informada no módulo de contabilidade
gerencial.
Cadastro de contas de email
O menu de administração agora oferece uma interface para manutenção do cadastro das contas de
email do sistema (utilizadas para envio de documentos como ordens de compra e notas fiscais de
serviços). As contas já utilizadas atualmente serão automaticamente migradas para o novo
cadastro durante a instalação da nova versão.
Melhorias
Parâmetros para envio de notas fiscais de serviços por e-mail
A tela de notas fiscais de serviços agora oferece um novo ícone que permite a vinculação de uma
conta de email para envio das notas, bem como a definição do assunto e do texto padrão do email.
Cadastro de contratos de serviços
A tela de contratos de serviços recebeu novos campos que permitem a melhor definição dos
serviços prestados e sua relação com a emissão de notas fiscais.
Integração financeira de notas fiscais de fornecedores
A integração das notas fiscais de fornecedores com o contas a pagar está mais fácil e direta. Veja
abaixo as principais melhorias:


Comando das integrações diretamente a partir da listagem de notas fiscais.



Geração/vinculação de múltiplas notas do mesmo fornecedor em uma única operação.



Notas pendentes de integração são apresentadas logo na abertura da tela.

Correções
Limitação de tamanho de lotes de NFEs
O sistema estava apresentando mensagem de erro no download de notas de serviços (a partir da
prefeitura) para lotes com muitas notas. Corrigimos.
Falha na numeração de lotes de RPS da segunda empresa
O aplicativo estava apresentando falha na numeração automática dos lotes de RPS da segunda
empresa emitente. Corrigimos.
Falha na inclusão de notas fiscais de fornecedores
Para alguns usuários, a tentativa de inclusão da primeira nota do dia causava falha no sistema.
Corrigimos.

