Versão 1.0.53.5291
Novas funcionalidades
Projeção de estoques de produtos agrícolas
Disponível no módulo de vendas, este novo relatório realiza projeções dos estoques futuros de
grãos com base no estoque atual, nas estimativas de produtividade e nos contratos de venda e de
opções de venda. Os resultados são apresentados por cultura, unidade de negócio (cluster) e
empresa. Sua principal finalidade é apresentar uma estimativa do comprometimento da produção
e dos estoques atuais. Para o correto funcionamento das projeções é necessário que todos os
contratos de venda e de opção de venda de grãos estejam vinculados às suas respectivas unidades
de negócios.
Relatório de evolução de colheita
Disponível no módulo de grãos, o relatório de evolução de colheita faz a varredura das posições de
colheita talhão a talhão e apresenta os resultados em vários níveis de consolidação. Para o correto
funcionamento, é necessário atualização constante da posição de colheita de cada talhão na tela
de lavouras no menu de controle agrícola.
Fechamento contábil
Todas as operações do sistema que geram lançamentos contábeis passam a ser controladas pela
data de fechamento contábil. Qualquer operação do sistema anterior à referida data não será
aceita pelo sistema. A data de fechamento deve ser informada no módulo de contabilidade
gerencial.
Cadastro de contas de email
O menu de administração agora oferece uma interface para manutenção do cadastro das contas de
email a serem utilizadas pelo sistema para envio de documentos e relatórios. A conta de email
utilizada para envio de ordens de compra será automaticamente migrada para o novo cadastro na
instalação desta versão.
Melhorias
Integração financeira de notas fiscais de fornecedores
A integração das notas fiscais de fornecedores com o contas a pagar está mais fácil e direta. Veja
abaixo as principais melhorias:


Comando das integrações diretamente a partir da listagem de notas fiscais.



Geração/vinculação de múltiplas notas do mesmo fornecedor em uma única operação.



Notas pendentes de integração são apresentadas logo na abertura da tela.

Lançamento da percentagem colhida
A tela de lavouras oferece novo formulário que permite informar a percentagem colhida. É possível
selecionar uma ou mais lavouras para entrada simultânea da informação.
Referência alternativa no cadastro de materiais
A tela de itens de estoque agora oferece campo para cadastramento da referência alternativa dos
materiais para uso em requisições e ordens de compra.
Valor total dos fretes de grãos
A tela de cargas de grãos permitia apenas a entrada da tarifa e calculava o valor do frete. Passa a
permitir também a entrada do valor total. Neste caso, calcula a tarifa.
Correções
Resíduos financeiros de estoque em retiradas sem requisição
Em retiradas totais de saldo em estoque, a tela de retiradas sem requisição deixava,
eventualmente, resíduo financeiro no estoque. Corrigimos.

Falha na inclusão de notas fiscais de fornecedores
Para alguns usuários, a tentativa de inclusão da primeira nota do dia causava falha no sistema.
Corrigimos.
Falha na impressão de ordens de compra
A impressão de ordens de compra recém geradas estava causando a exibição da mensagem
“Referencia de objeto não definida para uma instância de um objeto” e obrigava o usuário a sair e
entrar novamente no sistema para concluir a impressão. Corrigimos.
Listagem de fretes sem valor
A tela de fretes de grãos listava inclusive fretes com valor zero. Ajustamos para listar apenas
fretes com valor diferente de zero.
Acionamento indevido do instalador
A partir da versão 1.0.52 o aplicativo apresentava falha na execução em Terminal Service para
usuários cadastrados após a instalação do aplicativo. A falha causava o acionamento indevido do
instalador quando os novos usuários tentavam executar o aplicativo. Corrigimos.
Relatório de manutenções: Inconsistência no tipo de manutenção apresentado
Todas as ocorrências apresentadas no relatório de manutenção do ativo fixo apareciam como
“Preventivas”. Corrigimos. A falha tinha origem apenas na apresentação dos dados, estando
preservada a integridade dos registros.

