Versão 1.0.61.6375
Novas funcionalidades
Relatório de custos/despesas por centro de custos
Disponível no menu da contabilidade gerencial, o novo relatório permite filtrar os custos e
despesas de um ou mais centros de custos.
Histórico de talhão
Disponível no menu de controle agrícola, permite a consulta às operações realizadas e aos insumos
aplicados talhão a talhão.
Exportação contábil para Nasajon
A função de exportação de lançamentos contábeis passa a gerar arquivos também no layout do
aplicativo contábil Nasajon.
Melhorias
Data de emissão nas listagens de contas a pagar e receber
Acrescentada coluna com a data de emissão nas referidas listagens.
Cadastro de centros de custos
O cadastro de centros de custos recebeu as seguintes melhorias:


Ordenação da listagem de centros de custos ao clique das colunas do cabeçalho.



Campo “Localizar”.



Filtro rápido por situação (ativos/inativos).



Ícone para criação de novos centros a partir de cópia de outros já cadastrados (função
salvar como...).

Cópia de lançamentos no razão contábil
Acrescentado ícone à tela do razão contábil para criação de novos lançamentos a partir de outros
já existentes (função salvar como...).
Contas a pagar apenas com juros
A tela de manutenção de contas a pagar passa a permitir o lançamento de títulos apenas com
juros (sem valor principal). A melhoria é útil para o lançamento de prestações de financiamentos
com pagamento de juros, sem capital, no período de carência.
Importação de notas fiscais de fornecedores a partir do Outlook
Arraste arquivos XML anexados ao Outlook para a tela de listagem das notas fiscais de
fornecedores para importá-las rapidamente.
Consulta/alteração de contra-partida contábil
Acrescentada tecla F9 às telas de classificação contábil para acesso à contra-partida. A facilidade
está disponível nas telas de manutenção de contas a pagar, contas a receber e movimentação
financeira.
Resultado não operacional no demonstrativo de resultados
O Demonstrativo de Resultados agora inclui o resultado não operacional. Importante: Para gerar
resultado não operacional no relatório, é necessário parametrizar as respectivas contas contábeis
como “Receita não operacional” ou “Despesa não operacional” no plano de contas.
Demonstrativo de resultados de 12 meses
O referido relatório foi revisado para melhorar o tempo de resposta.
Organização das contas a pagar e a receber no fluxo de caixa
No fluxo de caixa, as contas a pagar do mesmo fornecedor e vencimento passam a ser
apresentadas em sequencia. O mesmo ocorre com as contas a receber.

Relatório de movimentação de estoque
O relatório de movimentação de estoque recebeu as seguintes melhorias:
 Nova coluna “Área de Aplicação”.
 Melhoria de performance.
Ordens de serviços
A tela de ordens de serviços recebeu as seguintes melhorias:
 Mensagem de alerta/confirmação quando a ordem estiver associada a uma requisição de
materiais que possua histórico de retiradas.
 Coluna com o número da requisição de materiais relacionada (quando houver).
 Ícone para consulta à requisição de materiais.
Ficha de movimentação de estoque
Realizadas as seguintes melhorias na ficha de movimentação de estoque:
 Capacidade de alteração e de exclusão de ajustes de estoque (por usuários que possuam a
devida permissão).
 Maior facilidade para acionamento dos filtros.
Cargas de grãos
Criada nova tela de navegação para cargas de grãos, mais rápida e direta. A antiga tela será
mantida até a próxima versão.
Adiantamentos em combustível
O sistema passa a permitir a escolha do combustível (tipo do diesel fornecido) nos adiantamentos
em combustível.
Correções e Ajustes
Buscas de lançamentos contábeis
Corrigida falha no campo “Localizar” da listagem de lançamentos contábeis.
Cópia de contas a pagar
Corrigida falha na função “Salvar como...” da tela de contas a pagar. O sistema não executava a
funcionalidade e retornava mensagem de erro.
Cadastro de itens de estoque
Na última versão o sistema passou a não salvar o conteúdo do campo “Referência” do cadastro de
itens de estoque. Corrigimos.

