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Novas funcionalidades
Notificações na tela principal
A tela principal passa a exibir notificações sobre contas a pagar e a receber em atraso. As
notificações aparecem no canto inferior esquerdo da tela e apenas para usuários autorizados.
Recibos de serviços
Destinada ao uso nos casos em que é dispensada a emissão de notas fiscais de serviços, esta nova
funcionalidade permite emitir recibos de serviços e integrá-los ao contas a pagar, bem como enviálos por e-mail a clientes.
Emissão de boletos bancários
Emissão de boletos para cobrança bancária incluindo:
 Impressão ou envio por e-mail.
 Consulta em tela.
 Emissão de segunda via.
 Customização do boleto com o logotipo da empresa.
Antes de utilizar esta nova funcionalidade, consulte o suporte técnico.
Melhorias
Consulta ao histórico de lançamentos no fluxo de caixa
A tela do fluxo de caixa agora permite a consulta do histórico (usuários e datas) de cada
lançamento. A mesma facilidade foi acrescentada à tela de notas fiscais de fornecedores.
Pesquisa e baixa automática de previsões de contas a pagar
Na implantação de novos títulos a pagar, o sistema passa a avisar sobre a existência de previsões
para o fornecedor em questão e oferece a oportunidade de gerar o título a partir da provisão, bem
como realizar sua baixa ou atualização de valor.
Lançamento da mesma NF mais de uma vez
Agora o sistema avisa sobre possíveis duplicidades de lançamento de notas fiscais de fornecedores
com números semelhantes.
Lançamento de compras para o ativo fixo
Acrescentada a opção “Imobilizado” no campo “Destino” da tela de notas fiscais de fornecedores.
Durante o lançamento de compras destinadas ao imobilizado, o sistema oferecerá um link que
permite o transporte de dados da NF para a tela de cadastro do imobilizado.
Consulta de NFSe
A tela de listagem de notas fiscais de serviços agora permite a visualização do documento
conforme emitido pela prefeitura. Basta selecionar a nota desejada e clicar no ícone “Imprimir”.
Envio de NFSe em pdf
A funcionalidade de envio de notas fiscais por e-mail agora inclui o envio do documento em pdf.
Data de vencimento no e-mail de envio de NFSe
Acrescentada ao modelo de e-mail de envio das notas fiscais de serviços a variável
[DataDeVencimento].
Novo layout para impressão de notas de débito
As notas de débito ganharam novo layout.

Correções e Ajustes
Previsões no balancete
A partir da versão 1.0.62 o sistema passou a incluir indevidamente no balancete as previsões de
contas a pagar e a receber. Corrigimos.
Rateio de valores negativos
Liberada a trava que impedia rateio de valores negativos.
Ordenação incorreta de contratos de serviços
A tela de listagem de contratos de serviços não estava considerando a última linha na ordenação.
Corrigimos.
Falha ao consultar agenda de obrigações
Corrigida falha que causava a exibição ocasional da mensagem “An
already been added.” no acesso à agenda de obrigações.
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