Versão 1.0.57.5712
Melhorias
Revisão da tela de movimentação financeira
A tela de movimentação financeira foi totalmente refeita. As principais melhorias foram:


Salvamento imediato dos lançamentos.



Listagem dos lançamentos em tela inteira.



Filtros mais fáceis de operar.



Controle de permissão para cada ícone da tela.

A tela antiga ainda ficará disponível até o lançamento da próxima versão.
Baixa de contas a receber na importação de extratos bancários
A tela de importação de extratos bancários agora permite a baixa automática de contas a receber.
Retenção de PIS/COFINS/CSLL
O sistema passa a considerar o
PIS/COFINS/CSLL. Sempre que o
determinado CNPJ raiz ultrapassar o
retenção. Importante: Considera-se
acumulados.

valor acumulado das notas fiscais para a retenção do
valor acumulado das notas fiscais emitidas contra um
valor de R$ 5 mil, o sistema irá sugerir as percentagens de
a data de emissão da nota para o cálculo dos valores

Provisão opcional de impostos ao emitir a Nota Fiscal de Serviços
A partir desta versão, os clientes que não desejam provisionar os impostos nota a nota na
contabilidade, poderão informar alíquota zero para todos os impostos no cadastro de impostos.
Validação de CNPJ/CPF de clientes e fornecedores
Aperfeiçoada a validação de CNPJ/CPF duplicado no cadastro de clientes e fornecedores. Até a
versão 1.0.56 o sistema acusava a duplicidade, mas aceitava a entrada. A partir desta versão,
CNPJ/CPF duplicados não serão mais aceitos. A restrição não se aplica a cadastros com CNPJ/CPF
zerado.
Consulta da movimentação de estoque
Acrescentada facilidade de consulta da ficha de movimentação diretamente a partir do relatório de
estoque.
Exportação do cadastro de clientes/fornecedores para Excel
Acrescentado botão para exportação para Excel à listagem cadastral de clientes e fornecedores.
Busca de códigos na NFSe
Aperfeiçoada a busca dos códigos de atividade e de descrição dos serviços na tela de emissão da
NFSe.
CNPJ na lista de clientes do cadastro de obrigações
Incluído o CNPJ na lista de clientes da tela de manutenção do cadastro de obrigações.
Correções e Ajustes
Baixa precisão no cálculo da carga tributária na NFSe
O sistema estava arredondando incorretamente a carga tributária nas notas fiscais de serviços com
valores inferiores a R$ 198. A falha não afetava o cálculo das retenções e dos impostos a recolher,
mas apenas o valor da carga tributária que consta no corpo da nota como informação ao cliente.
Troca de certificados não reconhecida
A tela de emissão de NFSe não estava reconhecendo imediatamente a substituição de cartões de
e-CNPJ obrigando o usuário a fechar e reabrir o sistema a cada troca de cartão.
Transferências de fundos entre empresas

O sistema passa a restringir a transferência de fundos entre contas correntes de titulares
diferentes. Recomenda-se que esse tipo de transferência seja realizado na forma de empréstimos
entre empresas.
Campo de busca do cadastro de usuários
O campo de busca da tela de seleção de usuários não estava funcionando.

