Versão 1.0.58.5814
Novas funcionalidades
Lançamento de folha de pagamento
Disponibilizada no menu financeiro nova tela para lançamento do resumo da folha de pagamento.
Além do lançamento manual o sistema permite a importação de arquivos do Cordilheira RH e gera
contas a pagar de salários, FGTS, INSS e IRRF. Consulte o suporte técnico para obter auxílio na
parametrização.
Livro caixa da atividade rural
Disponível no menu de contabilidade gerencial o livro caixa da atividade rural.
Melhorias
Impressão de fatura
Acrescentada opção para impressão dos detalhes da fatura.
Identificação de talhões no Relatório de Movimentação de Estoques
Acrescentada coluna com a identificação do talhão de destino no Relatório de Movimentação de
Estoques.
Data do último adiantamento ao fornecedor
A tela de listagem de saldos de adiantamentos a fornecedores agora apresenta a data do último
adiantamento realizado a cada fornecedor.
Correções e Ajustes
Sincronização de filtros do razão
A consulta ao razão a partir das telas do DRE e do Demonstrativo de Custos apresentava
lançamentos que não respeitavam o filtro do relatório original. Corrigimos.
Ajustes na nova tela de movimentação financeira
A nova tela de movimentação financeira recebeu os seguintes ajustes:
 Lançamento automático no razão do cliente quando for acionada a conta (parametrizada)
de adiantamentos de clientes. Neste caso a escolha de um cliente cadastrado é obrigatória.
 Inclusão do período de referência e da descrição da conta no cabeçalho da saída em pdf.
 Auto preenchimento de campos do formulário com base no último lançamento realizado.
 Contas correntes recém cadastradas não apareciam até que o sistema fosse reiniciado.
Corrigimos.
 Teclas de atalho (F5, etc) não funcionavam durante edição das células da planilha de
débitos e créditos. Corrigimos.
Importação de extratos do Bradesco
Não estava reconhecendo o formato dos arquivos do Bradesco. Corrigimos.
Consulta de entregas por ordem de compra
A tela de detalhamento das entregas das ordens de compra estava arredondando indevidamente
as quantidades entregues. Corrigimos.
Unidade de negócio na autorização de pagamento de fretes
Acrescentado campo opcional para entrada da unidade de negócio na tela de autorização de
pagamento de fretes.
Projeções de estoques no DRE
O DRE estava apresentando projeções de realização dos estoques de empresas não selecionadas
no filtro. Corrigimos.

