Versão 1.0.56.5583
Novas funcionalidades
Importação de extratos bancários
A tela de movimentação financeira agora permite a importação de extratos bancários nos formatos
OFC, OFX e QIF. Durante a importação o sistema mostra uma tela com os lançamentos importados
e os registros correspondentes para conciliação. É possível também utilizar os lançamentos
bancários para incluir dados no sistema.
Melhorias
Aperfeiçoamento dos rateios
A tela de rateios recebeu diversos aperfeiçoamentos incluindo:


Filtro pelo centro de custos de origem.



Rateio de várias contas em seqüência.



Simplificação do rateio não agrícola.



Teclas de atalho para rateio agrícola (F3) e rateio não agrícola (F4).



Integração com a tela de consulta do razão.

Novas informações no Relatório de Movimentação de Grãos
Foram incluídas no Relatório de Movimentação de Grãos as colunas Origem e Destino.
Data de plantio
Incluído campo para entrada da data de plantio na tela de cadastro de lavouras.
Alteração de vencimentos de movimentações financeiras
A tela de alteração de vencimentos de movimentações financeiras foi redesenhada e está mais
simples.
Filtro de ordens de compra
A tela de ordens de compra agora guarda as preferências do usuário para o filtro por situação.
Exportação do cadastro de itens de estoque para Excel
A listagem do cadastro de itens de estoque agora permite a exportação para Excel.
Aperfeiçoamentos no faturamento das vendas de grãos
Foram realizadas as seguintes melhorias no processo de faturamento das vendas de grãos:


A tela de manutenção de faturas agora totaliza também a quantidade.



A tela de seleção de vendas a faturar agora permite a ordenação mediante o clique nos
cabeçalhos das colunas o que facilita, por exemplo, a seleção das vendas por fazenda.



Todas as entregas passam a ser visíveis para seleção e não apenas aquelas vinculadas a
contratos de venda a preço fixo.

Vinculação de adiantamentos de clientes a contratos
O sistema agora permite a vinculação dos adiantamentos de clientes a contratos de venda de
grãos. Para vincular, utilize novo ícone disponível no razão de clientes e fornecedores. É possível
também remover vínculos já criados. Na listagem e no balanço dos contratos acrescentou-se
coluna que apresenta o valor dos adiantamentos vinculados a cada contrato.
Correções e Ajustes
Resíduo financeiro nas movimentações de estoques de grãos
Eventualmente, a retirada da quantidade total do estoque de um produto causava a ocorrência de
resíduos financeiros na ficha de estoque. Corrigimos.
Código reduzido para contas sintéticas

O plano de contas deixa de exigir a informação de código reduzido para contas sintéticas.
Correções e ajustes em contas a receber
As telas de contas a receber sofreram os seguintes ajustes:


A tela de manutenção não apresentava para seleção os clientes recém cadastrados.
Corrigimos.



Incluído nome fantasia do cliente junto com sua razão social.



A tela de recebimento algumas vezes não apresentava as contas correntes do favorecido
certo, obrigando o usuário a alterar o filtro da listagem.

Arredondamento de descontos na ordem de compra
A tela de manutenção de ordem de compra estava apresentando diferença de centavos quando
distribuía o desconto geral entre os itens adquiridos. Corrigimos.
Falha na alteração de adiantamentos a fornecedores
Ao salvar alterações a tela de manutenção de adiantamentos a fornecedores estava apresentando
a mensagem “A linha não foi encontrada ou foi alterada”. Corrigimos.
Contabilização de baixas de adiantamentos de clientes
A tela de baixa de contas a receber por conta de adiantamentos estava contabilizando com
diferença de centavos entre os débitos e os créditos. A falha ocorria apenas quando o sistema
efetuava arredondamentos. Corrigimos. Todos os lançamentos incorretos serão automaticamente
corrigidos.
Diferença de centavos no reparcelamento de contas a pagar
Eventualmente o sistema estava gerando diferença de 0,01 centavo no valor integrado das notas
fiscais quando se efetuava o reparcelamento de contas a pagar. Corrigimos.
Exclusão de fretes de compras
Quando o usuário excluía informações sobre fretes de compras (nas notas fiscais de fornecedores)
o sistema não estava excluindo os respectivos lançamentos contábeis. Corrigimos. Os lançamentos
indevidos serão automaticamente excluídos.
Contabilização incorreta de diferenças de peso
Nas cargas de grãos para venda o sistema contabilizava as diferença de peso de balança em uma
conta específica de perdas. Passa a contabilizar como baixa de estoque para evitar diferenças
entre ativo e passivo. Todos os lançamentos existentes serão automaticamente remanejados.
A contabilização na conta de perdas fica mantida apenas para transferências entre armazéns, nos
casos em que os pesos de saída e de chegada forem diferentes.
Contratos de venda de grãos
O controle de contratos recebeu as seguintes correções:


Alguns contratos apareciam repetidos.



Substituição do valor líquido recebido pelo valor bruto recebido na listagem e no balanço.

Número do documento nos históricos contábeis
Os históricos contábeis de contas a receber, contas a pagar e movimentações financeiras agora
incluem o número do documento.
Data de referência no relatório de custos de manutenção de máquinas e equipamentos
No relatório detalhado de custos por máquina, a data de emissão da nota foi substituída pela data
de entrada da nota. Justificativa: Compatibilizar com o critério de contabilização para evitar
diferenças entre balancete e relatório.

