Versão 1.0.52.5204
Melhorias
Histórico de lançamento contábeis
As eventuais observações inseridas pelos usuários em Notas Fiscais de fornecedores,
conhecimentos de transporte de compras e em faturas de vendas de grãos passam a compor o
histórico dos respectivos lançamentos contábeis gerados pelo sistema.
Alteração de valores de descontos em faturas
A planilha de descontos das faturas agora permite a alteração do valor dos descontos calculados
pelo sistema e não apenas das percentagens. Importante: As alterações realizadas serão
substituídas pelos valores calculados pelo sistema sempre que o usuário alterar qualquer outro
campo do formulário que exija o recálculo da fatura, como por exemplo, o preço de venda.
Aperfeiçoamento das mensagens de inconsistência em retiradas de estoque
O Gerente Rural passa a exibir mensagens mais específicas nos casos de estoque insuficiente em
retiradas, informando as datas e os nomes dos itens faltantes. A melhoria é útil principalmente em
operações com vários itens de estoque na mesma transação como retiradas via requisição de
estoque, registro de produção de rações (baixa automática dos ingredientes utilizados) e fichas de
aplicação de insumos.
Sugestão de destinatário em Notas Fiscais de fornecedores
Para facilitar a entrada de dados durante o lançamento de Notas Fiscais de fornecedores o Gerente
Rural passa a sugerir o nome do destinatário da última nota lançada.
Correções
Cancelamento de baixas de títulos com desconto total
O sistema não estava permitindo o cancelamento de baixas de contas a pagar realizadas com
desconto total.
Falha ao informar conta de débito em Notas Fiscais de Fornecedores
A entrada da conta contábil a debitar em Notas Fiscais de fornecedores causava exibição de
mensagem de erro. A falha ocorria apenas em notas lançadas no sistema antes da versão 1.0.52 e
ainda não contabilizadas.
Entrada do código da conta na planilha de débitos
A nova planilha de divisão de débitos publicada na versão 1.0.52 não estava procurando
corretamente a conta contábil a partir da informação do código, obrigando os usuários a utilizarem
sempre a tela de seleção de contas.
Alteração da unidade de negócio em contas a receber vinculadas a faturas
O sistema não estava permitindo a alteração da unidade de negócio em contas a receber
vinculadas a faturas.
Histórico contábil dos pagamentos de contas a pagar
Nos lançamentos de contas a pagar o Gerente Rural utilizava o nomes fantasia dos fornecedores
para gerar os respectivos lançamentos contábeis, enquanto que utilizava a razão social para gerar
os lançamentos das baixas, fato que dificultava conciliações no razão. A partir desta versão, o
sistema passa a utilizar a razão social nos dois tipos de lançamentos.

