Versão 1.0.58.5814
Novas funcionalidades
Conexão a múltiplas bases
A partir desta versão o Gerente Global passa a permitir a instalação de múltiplas bases de dados
no mesmo servidor. O usuário deverá informar a base desejada no link “Alterar parâmetros de
conexão” da tela de login. Importante: Cada base possui seus próprios usuários e senhas.
Portanto, o usuário poderá conectar-se apenas nas bases em que estiver cadastrado.
Lançamento de folha de pagamento
Disponibilizada no menu financeiro nova tela para lançamento do resumo da folha de pagamento.
Além do lançamento manual o sistema permite a importação de arquivos do Cordilheira RH e gera
contas a pagar de salários, FGTS, INSS e IRRF. Consulte o suporte técnico para obter auxílio na
parametrização.
Melhorias
Notas fiscais de serviços
Realizadas as seguintes melhorias na tela de notas fiscais de serviços:
 Inclusão do nome fantasia do cliente no campo de busca.
 Na listagem de notas, a discriminação da nota aparece ao passar o mouse sobre a nota.
Agenda de obrigações
A agenda de obrigações recebeu as seguintes melhorias:
 Nova coluna com o CNPJ do cliente.
 O comprimento do campo “Número do documento” foi aumentado para 100 caracteres
 O campo “Situação” ganhou a opção “Sem movimento”.
Impressão de fatura
Acrescentada opção para impressão dos detalhes da fatura.
Correções e Ajustes
Retenções de PIS/COFINS/CSLL em notas fiscais de serviços
As retenções de PIS/COFINS/CSLL passam a ser calculadas pelo acumulado do mês de pagamento
(data de vencimento) e não mais pelo mês de emissão.
Sincronização de filtros do razão
A consulta ao razão a partir das telas do DRE e do Demonstrativo de Custos apresentava
lançamentos que não respeitavam o filtro do relatório original. Corrigimos.
Empresas com CNPJ zero
O cadastro de empresas passa a aceitar empresas com CNPJ zero.
Ajustes na nova tela de movimentação financeira
A nova tela de movimentação financeira recebeu os seguintes ajustes:
 Lançamento automático no razão do cliente quando for acionada a conta (parametrizada)
de adiantamentos de clientes. Neste caso a escolha de um cliente cadastrado é obrigatória.
 Inclusão do período de referência e da descrição da conta no cabeçalho da saída em pdf.
 Auto preenchimento de campos do formulário com base no último lançamento realizado.
 Contas correntes recém cadastradas não apareciam até que o sistema fosse reiniciado.
Corrigimos.
 Teclas de atalho (F5, etc) não funcionavam durante edição das células da planilha de
débitos e créditos. Corrigimos.
Importação de extratos do Bradesco
Não estava reconhecendo o formato dos arquivos do Bradesco. Corrigimos.

Consulta de entregas por ordem de compra
A tela de detalhamento das entregas das ordens de compra estava arredondando indevidamente
as quantidades entregues. Corrigimos.
Falha na exportação de lançamentos contábeis para o sistema Cordilheira
O sistema não estava exportando os lançamentos contábeis do dia 1 de cada mês. Corrigimos.

