Versão 1.0.55.5438
Novas funcionalidades
Tela para implantação de saldo financeiro
A tela de movimentação financeira agora oferece um ícone para implantação de saldo para novas
contas correntes.
Folhas de serviços
Solução para lançamento de serviços com remuneração variável como horas trabalhadas,
quantidade holetites emitidos, etc.
Emissão de Notas Fiscais de serviços com remuneração variável
A partir desta versão o Gerente Global passa a permitir a emissão automática de notas fiscais para
contratos de serviços com remuneração variável. O valor das notas será calculado com base nas
respectivas folhas de serviços.
Melhorias
Identificação das contas correntes com nome do titular
Nas telas onde é necessário escolher a conta corrente como as telas de transferências,
adiantamentos, pagamentos e recebimentos, o campo de seleção agora mostra também os nomes
dos respectivos titulares de cada conta.
Código reduzido em contas sintéticas
No plano de contas foi removida a obrigatoriedade de informação de código reduzido para contas
sintéticas.
Requisição de compras em Excel
O Gerente Global agora exporta a requisição de compras para Excel.
Entrada de datas sem necessidade da digitação de barras
Nas telas abaixo, a entrada de datas agora pode ser realizada sem a necessidade de digitação das
barras:
 Faturamento, aba contas a receber.
 Lançamento de contas a pagar parceladas.
 Lançamento de contas a receber parceladas.
 Lançamento de notas fiscais de fornecedores no contas a pagar.
Layout do filtro do fluxo de caixa
No filtro do fluxo de caixa, a disposição dos campos foi alterada para melhor aproveitamento do
espaço.
Entrada do código do serviço nos contratos
A tela de contratos de serviços agora permite a entrada do código do serviço diretamente no
campo código, desobrigando o uso do botão de busca.
Descrição dos serviços
Na emissão de notas fiscais a partir de contratos de serviços o sistema passa a utilizar a descrição
padrão do serviço caso não encontre uma descrição customizada para o contrato.
Correções e Ajustes
Falha ao alterar lançamento contábil de fatura
O sistema estava apresentando mensagem de erro nas tentativas de alteração de lançamentos
contábeis gerados pelo faturamento. Corrigimos.
Previsões de contas a pagar salvas erroneamente como títulos

Em algumas situações, a tela de lançamento de contas a pagar recorrentes gerava títulos mesmo
quando o usuário assinalava a opção “Previsão”. Corrigimos.
Falha na inclusão de novos eventos financeiros
O cadastramento de novos eventos financeiros a partir da tela de movimentação financeira não
estava funcionando. Corrigimos.
Falha ao emitir faturas avulsas de serviços
Na emissão de faturas avulsas de serviços o sistema retornava mensagem de erro informando que
faltava a unidade de negócio. Corrigimos.
Notas de débito já faturadas aparecem como a faturar
As notas de débito já faturadas continuavam aparecendo como a faturar. Corrigimos.
Cancelamento de RPS
O sistema passa a impedir o cancelamento de RPS. Justificativa: A operação pode gerar
descontinuidades no número dos RPS, o que contraria a regras da Prefeitura de Curitiba.

