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Novas funcionalidades
Orçamentos
Acrescentadas ao menu de contabilidade gerencial as funcionalidades:


Orçamentos: Permite a criação de orçamentos por unidade de negócio ou centro de
custos.



Relatório orçado x realizado: Apresenta os valores orçados e realizados.

Boletins de versões on line
Os boletins das novas versões do aplicativo agora estão disponíveis on line e podem ser
consultados através da opção “Boletins das versões” do menu de Administração.
Melhorias
Baixas de estoque em notas fiscais de saída
A tela de lançamento/importação de notas fiscais de saída agora tem a capacidade de realizar
baixas dos estoques dos produtos vendidos e respectiva contabilização. Para utilizar a nova função
basta preencher o campo “Estoque de origem”.
Data de vencimento das folhas de serviços
A tela de manutenção da folha de serviços ganhou novo campo que permite a alteração da data de
vencimento da respectiva fatura. Com esta melhoria o usuário não precisa acessar a tela de
faturáveis para realizar a referida alteração.
Alteração do valor unitário em folhas de serviços
O campo “Valor unitário” das folhas de serviços agora pode ser editado por usuários que possuam
a respectiva permissão. O valor unitário default continua sendo o valor informado no respectivo
contrato de serviços.
Aperfeiçoamentos na tela de rateios
A tela de rateios agora oferece filtro opcional por período e mostra apenas as contas analíticas.
Atualização automática do Gerente Global Server
A partir desta versão foi introduzida a atualização automática de versão da aplicação servidora.
Importante:
(1) O sistema só estará habilitado a realizar atualizações automáticas depois da instalação
da presente versão, ou seja, esta versão ainda deverá ser instalada manualmente.
(2) Caso não deseje utilizar a função de atualização automática de versões em seu
servidor, por favor, solicite ao suporte técnico instruções sobre como realizar o
bloqueio.
Correções e Ajustes
Mensagem de erro ao incluir ordens de compra
Na inclusão de ordens de compra o sistema retornava, em alguns casos, a mensagem “O índice
deve estar dentro dos limites da lista”. Apesar da mensagem, não havia perda de informações da
ordem recém incluída.

