Versão 1.0.52.5181
Novas funcionalidades
Cadastros de municípios e unidades da federação
O Gerente Rural agora contém os cadastros de municípios e unidades da federação conforme
divulgado pelo IBGE. Ao instalar a nova versão, todos os municípios e estados serão criados na
base de dados. O sistema também oferece telas para consulta e manutenção.
Melhorias
Contabilização simplificada de notas fiscais de fornecedores
As telas de lançamento de notas fiscais de fornecedores e de fretes de compras receberam
melhorias na contabilização com vistas a reduzir a intervenção dos usuários no processo. As
principais alterações são descritas a seguir:


A planilha que apresentava os débitos e créditos foi substituída por campos para entrada
direta da conta e do centro de custos a debitar. Esta simplificação parte do princípio de
que: (1) a conta de crédito é sempre atribuída automaticamente pelo sistema sendo,
portanto, um detalhe desnecessário para o usuário; (2) Na maioria das notas ocorre o
acionamento de apenas uma conta de débito.



Novo botão “Dividir” para acionamento de mais de uma conta de débito (rateio).



Suprimidos os botões “Incluir”, “Alterar”, “Excluir”, “Gerar” e “Atualizar”. Todas essas
funções serão executadas automaticamente pelo sistema sempre que for percebida alguma
alteração de valores ou de outras informações relevantes à contabilização.

Novo layout da tela de lançamento de cargas
O layout da tela de lançamento de cargas foi revisto. As principais modificações incluem:


Reagrupamento de campos de acordo com a afinidade.



Maior facilidade para comparação dos pesos de origem e destino.



Campos “read only” apresentam a memória de cálculo do valor do frete.

Contabilização de fretes de grãos
A contabilização dos fretes de grãos passa a ser realizada no lançamento da carga e não mais na
autorização de pagamento. Para isso, foram realizadas as seguintes alterações na tela de
lançamento de cargas:


Disponibilização de novos campos que permitem a informação da(s) conta(s) e centro(s)
de custos a debitar. O crédito será gerado automaticamente de acordo com a
transportadora informada.



Obrigatoriedade de informação da transportadora. Lançamento de fretes com informação
apenas do nome do motorista não serão mais aceitas pelo sistema.



Sugestão da conta de débito considerando contas distintas para fretes de armazenagem e
fretes de entrega (É necessário parametrização. Por favor, consulte o suporte técnico).



Sugestão do centro de custos.



Novo ícone na “toolbar” da listagem de cargas permite consultar o lançamento contábil
gerado.

Autorização de pagamentos de fretes de grãos
O processo de autorização de pagamento de fretes de grãos foi revisto e agora utiliza o mesmo
padrão da autorização de pagamento de fretes de compras. Seguem principais modificações:


Não é mais necessário contabilizar uma vez que a contabilização é realizada no lançamento
da carga.



Todas as autorizações geram contas a pagar, independentemente da existência de
adiantamentos à transportadora. Os adiantamentos podem ser compensados na tela de
contas a pagar.



Geração de número de autorização permite melhor rastreabilidade das contas a pagar
originadas em fretes. A seqüencia de numeração é única para os fretes de grãos e fretes
de compras.

Desconto total em contas a pagar/receber
As telas de contas a pagar e a receber agora aceitam a baixa de títulos mediante desconto total do
saldo a pagar.
Contas a pagar apenas com valor dos juros
O sistema passa a aceitar a implantação de títulos contendo apenas provisão de juros, sem valor
principal. A nova facilidade é útil, por exemplo, para pagamento de juros de financiamentos
durante o prazo de carência.
Previsões de contas a receber sem contabilização
O sistema passa a permitir a implantação de previsões de contas a receber sem necessidade de
contabilização.
Vínculo do cadastro de clientes/fornecedores com o novo cadastro de municípios
Em lugar da informação textual do nome do município, a tela de manutenção do cadastro de
clientes/fornecedores passa a oferecer campo para vínculo com o cadastro de municípios do IBGE.
Durante a instalação da nova versão o sistema executará uma vinculação automática para os
cadastros que contenham o nome do município corretamente grafado. Os cadastros que se
encontram com grafia incorreta devem ser vinculados manualmente. Para facilitar, o aplicativo
apresentará em vermelho, na listagem, os cadastros que precisam de vinculação manual.
Vínculo do cadastro de empresas com o novo cadastro de municípios
O cadastro de empresas (endereços de empresas) também passou a ser vinculado com o novo
cadastro de municípios do IBGE conforme descrito acima.
Filtro persistente em requisições e ordens de compra
As listagens de requisições e ordens de compra agora contam com filtro de empresa persistente,
isto é, o sistema armazena a última empresa escolhida pelo usuário para sugerir na próxima
interação.
Entrada de valor total em lugar do preço no faturamento
A tela de manutenção de faturas passa a permitir a entrada do valor da venda como alternativa à
entrada do preço unitário. Neste caso, o preço unitário será calculado com base no valor e na
quantidade informados.
Marcação de requisições de compra como parcialmente atendidas
Conforme previsto para a versão 1.0.52 O ícone para marcação de requisições de compra como
parcialmente atendidas foi removido uma vez que o controle foi automatizado na versão 1.0.51.
Manteve-se o ícone de marcação de requisições como completamente atendidas a ser utilizado nos
casos em que se deseja encerrar a requisição sem adquirir todos os itens solicitados.
Correções
Falha ao excluir notas fiscais de fornecedores
A partir da versão 1.0.51 o sistema não permitia a exclusão de notas fiscais de fornecedores que
não estivessem contabilizadas, exibindo mensagem de erro. Corrigido.
Contas a receber com valor principal zerado
A partir da versão 1.0.51 a baixa de contas a receber vinculadas a faturas causava o zeramento do
valor principal. A falha foi corrigida e durante a instalação da nova versão serão corrigidos todos os
títulos que se encontrarem nesta situação.
Cargas de grãos com quantidade zerada
A partir da versão 1.0.51, a abertura de cargas de grãos para manutenção causava o zeramento
da quantidade líquida recebida no destino. Corrigido.
Falha ao alterar contas de adiantamento a fornecedores

A partir da versão 1.0.50 não estava permitindo a alteração do cadastro de contas de
adiantamentos a fornecedores exibindo mensagem de erro. Corrigido.
Culturas em duplicidade na tela de cargas
A tela de abertura de arquivos de cargas estava listando a mesma cultura duas vezes em algumas
situações. Corrigido.
Número de dígitos do campo “Preço” no faturamento
A tela de manutenção de faturas oferecia 4 dígitos após a vírgula no campo preço, mas
arredondava para 2 dígitos na entrada de dados. Ajustado para receber e armazenar 4 dígitos.

