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Melhorias 
 

Revisão da tela de movimentação financeira 
A tela de movimentação financeira foi totalmente revisada. As principais melhorias foram: 

 Salvamento imediato dos lançamentos. 

 Listagem dos lançamentos em tela inteira. 

 Filtros mais fáceis de operar. 

 Controle de permissão para cada ícone da tela. 

A tela antiga ainda está disponível, mas será removida na versão subseqüente. 
 
Baixa de contas a receber na importação de extratos bancários 
A tela de importação de extratos bancários agora permite a baixa automática de contas a receber. 

 

Compensação de adiantamentos a fornecedores no fluxo de caixa 
Os eventuais adiantamentos a fornecedores passam a ser opcionalmente deduzidos das contas a 
pagar no fluxo de caixa. A opção deve ser feita na tela de parâmetros do sistema. 
 
Validação de CNPJ/CPF de clientes e fornecedores 
Aperfeiçoada a validação de CNPJ/CPF duplicado no cadastro de clientes e fornecedores. Até a 
versão 1.0.56 o sistema acusava a duplicidade, mas aceitava a entrada. A partir desta versão, 

CNPJ/CPF duplicados não serão mais aceitos. A restrição não se aplica a cadastros com CNPJ/CPF 
zerado. 
 
Consulta da movimentação de estoque 
Acrescentada facilidade de consulta da ficha de movimentação diretamente a partir do relatório de 
estoque. 
 

Exportação do cadastro de clientes/fornecedores para Excel 

Acrescentado botão para exportação para Excel à listagem cadastral de clientes e fornecedores. 
 
Novo campo no cadastro de itens de estoque 
Acrescentado o campo “Aplicação” ao cadastro de itens de estoque. O novo campo destina-se ao 
cadastro de peças e serve para armazenar informações sobre o veículo/equipamento a que se 

destina a peça. 
 
Centro de custos nos adiantamentos a fornecedores e ajustes de estoque 
As telas de adiantamentos a fornecedores e de ajuste de estoque passam a exigir a informação do 
centro de custos sempre que forem acionadas contas de custos/despesas. 
 
Histórico de alterações da ordem de compra 

A tela de ordens de compra agora permite a consulta do histórico de alterações. 
 
Nome do aprovador na ordem de compra impressa 
Incluído o nome do aprovador na ordem de compra impressa. 

 
Digitação de valores na ordem de compra 
A digitação de valores dos itens da ordem de compra agora pode ser feita tanto pelo preço unitário 

quanto pelo valor bruto. Quando for digitado o preço unitário o sistema calculará o valor bruto e 
vice-versa. 
 
Verificação de duplicidade do número do romaneio de origem 
A verificação da duplicidade de número de romaneio de origem na tela de cargas de grãos foi 
aperfeiçoada. A verificação por fazenda foi substituída pela verificação por inscrição estadual 

(constante no cadastro da fazenda). A melhoria viabiliza o uso de seqüência única para duas ou 
mais fazendas que possuam a mesma inscrição. 
 
Data da baixa por conta de adiantamento 



A tela de baixa de contas a pagar por conta de adiantamento passa a sugerir a data de emissão da 

conta e não mais a data corrente como data de pagamento. 
 
 

Correções e Ajustes 
 

Transferências de fundos entre empresas 
O sistema passa a restringir a transferência de fundos entre contas correntes de titulares 
diferentes. Recomenda-se que esse tipo de transferência seja realizado na forma de empréstimos 
entre empresas. 
 

Nome incorreto do aprovador da ordem de compra 
O sistema registrava incorretamente o nome do aprovador da ordem de compra quando a 
aprovação era realizada durante a alteração da ordem. 
 
Falha ao filtrar razão contábil por centro de custos 
A tela do razão contábil retornava a mensagem “Objeto nulo deve ter um valor” quando se 

acionava o filtro por centro de custos. 
 
Falha ao salvar nova versão de orçamento agrícola 
As tentativas de cópia do orçamento tático para o orçamento operacional causavam a exibição da 
mensagem “Erro ao salvar registro de versão”. 
 
Acompanhamento de ordem de serviço não mostra dados 

A tela de acompanhamento de ordens de serviços não estava exibindo os dados. 
 
 

 


