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Novas funcionalidades 
 

Importação de notas fiscais de fornecedores 
Acrescentado ícone para importação de arquivos XML na tela de lançamento de notas fiscais de 
fornecedores. A nova funcionalidade permite importar as notas, bem como cadastrar 
automaticamente os novos fornecedores e unidades de medida. 
 

 
Melhorias 
 

Listagem de ordens de compras 
A tela de listagem de ordens de compras recebeu os seguintes aperfeiçoamentos: 

 Aprovação conjunta de duas ou mais ordens ao mesmo tempo. 

 Reordenação ao clique do cabeçalho da coluna desejada. 

 Campo “Localizar” permite procura em qualquer coluna da listagem. 

 Filtragem por qualquer coluna da listagem. 
 
Controle de créditos de ICMS 
A tela de notas fiscais de fornecedores agora permite o controle dos créditos de ICMS. 
Importante: O funcionamento desta melhoria depende de parametrização fiscal. Caso deseje 

utilizar esta funcionalidade, por favor, entre em contato com o suporte técnico. 
 
Classificação contábil das retiradas de estoque 
Acrescentado campo que permite alterar a conta contábil de custo/despesa sugerida pelo sistema 
na tela de requisições de materiais. 
 
Histórico automático no lançamento da folha de pagamento 

Acrescentado ícone que permite a geração de histórico automático na tela de lançamento 

financeiro da folha de pagamento. 
 
Padronização dos lançamentos de débitos e créditos 
A entrada de débitos/créditos recebeu padronização em todas as telas, como por exemplo, contas 
a pagar, contas a receber e notas fiscais de fornecedores. O padrão adotado é o mesmo que já era 

utilizado na tela de movimentação financeira. Veja a seguir o que mudou na telas onde foi adotado 
o novo padrão: 

 Omissão da contra partida: O sistema passa a ocultar a parte do lançamento que é 
gerada automaticamente. Por exemplo, ao lançar contas a pagar, é necessário preencher 
apenas os débitos, uma vez que o crédito (provisão para pagamento de fornecedores) é 
gerado automaticamente pelo sistema e não aparece mais na tela. 

 Menor número de cliques: Agora é possível informar o código da conta, do centro de 

custos e da unidade de negócio diretamente na planilha de classificação, sem abertura de 
janelas adicionais. Caso o usuário desconheça o código, as facilidades de busca continuam 
disponíveis e podem ser acessadas pelas de atalho já conhecidas ou mediante o duplo 
clique na célula desejada. 

 Geração/atualização automática: Não é mais necessário clicar em botões ou links para 
comandar a geração ou a atualização do lançamento contábil, exceto na tela de contas a 
pagar, onde a contabilização é opcional. 

 
 

Correções e Ajustes 
 

Lentidão nas baixas de contas a pagar 
Reduzido o tempo de processamento da operação de baixa de contas a pagar com vários títulos ao 

mesmo tempo. 
 
Remoção de trava em requisições de materiais 



A trava que impedia a alteração de requisições de materiais onde já constassem retiradas do 

estoque, que havia sido incluída na versão anterior, foi removida. 
 
Folha de pagamento, abatimento de INSS a recolher 

Acrescentada regra de compensação do INSS a recolher na tela de lançamento financeiro da folha 
de pagamento. As compensações serão realizadas em eventos como Salário Maternidade, Auxílio 
Doença e outros. 
 
Vinculação de cargas de grãos a clientes inativos 
Clientes inativos deixam de aparecer para seleção na tela de lançamentos de cargas. 
 

Ficha de aplicação de insumos com doses incorretas 
Em caso de alteração da área da lavoura, as fichas de aplicação de insumos já lançadas perdiam a 
consistência no campo “Dose”. A falha não afetava o custo de produção ou o controle de estoque, 
apenas as consultas na ficha apareciam incorretas. Corrigido. 
 
Dupla contabilização no reparcelamento de contas a receber 

O reparcelamento de contas a receber originadas em faturas estava ocasionando a geração de 
novo lançamento contábil, além do que é normalmente gerado no faturamento. Corrigido. 
 
Inconsistência na geração de contas a pagar a partir da folha de pagamento 
O sistema estava gerando valor incorreto de salário a pagar para o funcionário quando já 
constasse previsão no contas a pagar. Corrigido. 

 


