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Novas funcionalidades
Ferramenta para conciliação entre débitos e créditos no razão
O razão contábil e o razão de cliente fornecedor ganharam ferramenta que facilita a conciliação
entre débitos e créditos. A ferramenta oferece diversas operações que facilitam a busca por
diferenças e pode ser acionada a partir da barra de botões das referidas telas.
Melhorias
Parcelamento de títulos vinculados a notas fiscais
O sistema agora suporta também o parcelamento de títulos que já estejam integrados a notas
fiscais sem que o usuário precise remover o vínculo antes do parcelamento.
Identificação das contas correntes
A identificação das contas bancárias e das contas de dinheiro que são utilizadas em transações de
pagamentos, recebimentos, adiantamentos, transferência, entre outras, agora inclui o nome do
titular da conta.
Filtros rápidos para contas a pagar e contas a receber
As listagens de contas a pagar e contas a receber agora oferecem filtros rápidos que podem ser
acionados mediante o clique no botão direito do mouse.
Correções e Ajustes
Relatório de custos de manutenção do ativo fixo
Os lançamentos no relatório de custos de manutenção passam a utilizar a data de emissão da nota
fiscal em lugar da data de entrada. O objetivo é viabilizar a conciliação entre o relatório e o
balancete contábil.
Adiantamentos com data futura
O sistema agora permite o lançamento de adiantamentos a fornecedores com data futura.
Criação de contas parceladas a partir da notas fiscais de fornecedores
Corrigida a falha que impedia a criação de contas a pagar parceladas a partir das notas fiscais de
fornecedores.
Integração de notas fiscais de fornecedores a títulos pagos com acréscimo ou desconto
Para efeito de integração com as notas fiscais de fornecedores, o sistema passa a considerar
apenas o valor principal do título.
Projeções de estoques e contratos encerrados
Os contratos de venda de grãos já encerrados não são mais considerados no relatório de projeção
de estoque mesmo que apresentem diferenças entre a quantidade negociada e a quantidade
entregue.
Histórico incorreto na contabilização de entregas de ração
Corrigida falha que ocasionava históricos incorretos (quantidade zero) em lançamentos de entrega
de ração. A falha ocorria em eventuais recálculos das fichas de estoque de rações.
Notas fiscais de fornecedores com integrações indevidas
Na consolidação de contas a pagar o sistema removia as contas originais mas mantinha
indevidamente o vínculo dessas contas com as notas fiscais. Em conseqüência, a lista de
integrações da nota mostrava integrações que de fato não mais existiam. Corrigido.
Transporte de informações das nota fiscais de fornecedores para as contas a pagar

O número da nota e os eventuais textos de observação passam a ser transportados para as contas
a pagar durante a integração. Também foi corrigida falha onde o sistema não salvava os textos de
observações digitadas na tela de integração.
Histórico contábil incorreto em pagamentos consolidados
O lançamento de pagamentos consolidados para fornecedores diferentes carregava apenas o nome
do primeiro fornecedor no histórico. Passou a utilizar a expressão “FORNECEDORES DIVERSOS”.

