Versão 1.0.59.5983
Novas funcionalidades
Cadastro de eventos de folha de pagamento
Nova tela do menu Financeiro, permite a manutenção do cadastro de eventos da folha de
pagamento com respectivas parametrizações para contabilização e provisionamento financeiro.
Melhorias
Lançamento financeiro da folha de pagamento
A tela de lançamento de folha de pagamento recebeu várias adições. As principais são:


Formulários para lançamento de proventos, descontos e tributos utilizando códigos de
eventos;



Contabilização automática dos eventos informados;



Formulário para definir os parâmetros de geração de contas a pagar a partir da folha;



Provisionamento do valor líquido a pagar em múltiplas contas: salários a pagar, décimoterceiro a pagar, férias a pagar, pró-labore a pagar e autônomos a pagar.



Opção de lançamento de provisões individuais por funcionário.



Suporte a múltiplas matrículas no CEI.

Número do cheque no recebimento de títulos
Acrescentando campo para informação do número do cheque na tela de recebimento de títulos.
Busca na tela de lançamentos contábeis
Acrescentando campo de busca na tela de lançamentos contábeis.
Ajuste de telas para resolução 1024 x 768
As telas de listagem de movimentações financeiras e contas a pagar tiveram seu layout ajustado
para melhor visualização dos dados em monitores com resolução de 1024 x 768.
Registro de produção de rações
O tempo de resposta do sistema nesta operação foi reduzido em aproximadamente 60%.
Data média de plantio
Acrescentada a informação de data média de plantio à listagem de lavouras e ao relatório de
evolução de colheita. Observar que o cálculo da data média depende da correta informação das
datas inicial e final de plantio no cadastro de lavouras.
Correções e Ajustes
Inconsistência de saldos em conta corrente
A alteração de vencimentos na tela de movimentação financeira estava causando inconsistência de
saldos. Corrigimos.
Consulta ao plano de contas
Alterações no plano de contas não estavam se refletindo imediatamente na tela de consulta do
plano de contas. Corrigimos.
Implantação de saldos de adiantamentos de clientes
O sistema não permitia a implantação de saldos de adiantamentos de dois ou mais clientes no
mesmo lote. Corrigimos.
Coluna “Data” na saída PDF da movimentação financeira
A saída PDF da listagem de movimentação financeira estava truncando as datas de lançamento e
de vencimento. Corrigimos.
Exclusão de faturas com títulos já recebidos

Nas tentativas de exclusão de faturas com títulos já recebidos o sistema apresentava mensagem
de erro de difícil entendimento. Passa a exibir mensagem amigável.
Relatório de utilização de insumos
Em caso de talhões com mais de uma lavoura o sistema apresentava quantidade planejada
incorreta. Corrigimos.
Adiantamentos a fornecedores
Nos extratos das contas de adiantamentos a fornecedores o saldo anterior e os totais de débitos e
créditos não estavam sendo apresentados de forma consistente com o filtro de período.
Corrigimos.
Alteração de cargas já faturadas
Adicionada trava para impedir alteração de registros de cargas de grãos já faturadas.
Recibos de retirada de estoque
A tela de emissão de recibos de retirada de estoque não mostrava para seleção as retiradas
efetuadas no último minuto de cada hora. Por exemplo, 16:59 h. Corrigimos.

