Versão 1.0.54.5336
Novas funcionalidades
Notas de débito
A partir desta versão está disponível a solução desenvolvida para a emissão, controle e envio de
notas de débito para reembolso de despesas pelo cliente. Veja abaixo a seqüência básica de
operação:


Crie uma nota de débito para o cliente e lance nela as despesas que devem ser
reembolsadas.



No final do mês, após a emissão das notas fiscais de serviços, navegue para a tela de
faturamento e acrescente as notas de débito às faturas do mês.



Envie as faturas por email para o cliente. O conteúdo do email incluirá informações sobre
as notas fiscais e sobre as notas de débito.

Ferramenta para conciliação entre débitos e créditos no razão
O razão contábil e o razão de cliente fornecedor ganharam ferramenta que facilita a conciliação
entre débitos e créditos. A ferramenta oferece diversas operações que facilitam a busca por
diferenças e pode ser acionada a partir da barra de botões das referidas telas.
Melhorias
Parcelamento de títulos vinculados a notas fiscais
O sistema agora suporta também o parcelamento de títulos que já estejam integrados a notas
fiscais sem que o usuário precise remover o vínculo antes do parcelamento.
Identificação das contas correntes
A identificação das contas bancárias e das contas de dinheiro que são utilizadas em transações de
pagamentos, recebimentos, adiantamentos, transferência, entre outras, agora inclui o nome do
titular da conta.
Filtros rápidos para contas a pagar e contas a receber
As listagens de contas a pagar e contas a receber agora oferecem filtros rápidos que podem ser
acionados mediante o clique no botão direito do mouse.
Parâmetros para envio de notas fiscais de serviços por email
O sistema agora permite a customização do texto do email e outros parâmetros para cada
empresa emitente.
Correções e Ajustes
Criação de contas parceladas a partir da notas fiscais de fornecedores
Corrigida a falha que impedia a criação de contas a pagar parceladas a partir das notas fiscais de
fornecedores.
Integração de notas fiscais de fornecedores a títulos pagos com acréscimo ou desconto
Para efeito de integração com as notas fiscais de fornecedores, o sistema passa a considerar
apenas o valor principal do título.
Transporte de informações das nota fiscais de fornecedores para as contas a pagar
O número da nota e os eventuais textos de observação passam a ser transportados para as contas
a pagar durante a integração. Também foi corrigida falha onde o sistema não salvava os textos de
observações digitadas na tela de integração.
Falha na atualização dos endereços de email dos clientes
O sistema apresentava mensagem de erro quando se enviava simultaneamente duas ou mais
notas por email para o mesmo cliente. A falha ocorria na atualização do cadastro do cliente.

Código de atividade incorreto na consulta da nota fiscal de serviços
A tela de consulta de notas fiscais estava mostrando um código de atividade diferente do que
constava na nota.

