Versão 1.0.62.6475
Novas funcionalidades
Lançamento de fichas de aplicação de insumos offline
A partir desta versão um aplicativo complementar denominado Gerente Rural Offline permitirá o
lançamento das aplicações de insumos sem necessidade de conexão ao servidor, exceto para as
sincronizações (download de cadastros e upload das fichas preenchidas). Para maiores detalhes
sobre funcionamento e operação, por favor entre em contato com o suporte técnico. Em breve
lançaremos novas funcionalidades offline.
Integração com balança rodoviária
Acrescentada função de captura de tara e peso bruto à tela de lançamento de cargas de grãos. A
nova funcionalidade opera com balanças das marcas Capital e Saturno, utilizando porta serial
RS232. Nas próximas versões estarão disponíveis integrações com outras marcas de balanças.

Melhorias
Reestruturação dos arquivos binários
Os arquivos que compõem o aplicativo foram fragmentados em arquivos menores (do tipo exe e
dll). Embora a nova característica seja transparente aos usuários, representa um grande avanço
em utilização de recursos computacionais como memória, processador e transferência de dados.
Revisão das transações de movimentação de estoque
As transações que ocasionam entrada e saída de mercadorias em estoque, como lançamentos de
notas fiscais de compra, movimentações de cargas de grãos, requisições de estoque e outras,
foram revisadas sob o aspecto da eficiência de processamento e armazenamento dos dados. Como
resultado, uma melhoria geral de performance no servidor poderá ser observada em ambientes
com 3 ou mais usuários.
Romaneios em formato PDF
Acrescentado botão para gerar romaneio em PDF a partir da tela de lançamentos de cargas de
grãos.
Exportação dos históricos de compras para Excel
A tela de históricos de compras agora também pode ser exportada para Excel.
Exportação contábil para o sistema Nasajon
A exportação contábil para a plataforma Nasajon recebeu os seguintes aperfeiçoamentos:


Possibilidade de uso de campo “de-para” com indicação da classificação contábil da conta
de destino.



Filtro de contas para exportação.

Correções e Ajustes
Falha de conexão em ambientes multibase
Na versão anterior, o sistema considerava a diferença entre maiúsculas e minúsculas na digitação
do nome do banco de dados na tela de parâmetros de conexão. A partir desta versão o nome do
banco de dados pode ser escrito com qualquer combinação de maiúsculas e minúsculas.
Notas fiscais de fornecedores
A tela de lançamento de notas fiscais de fornecedores recebeu os seguintes ajustes:


Resolvido problema de lentidão associada ao campo “Código de estoque”.



O sistema não encontrava os códigos de estoque digitados manualmente forçando sempre
a realização de buscas na listagem de estoque. Corrigimos.



Melhorada mensagem de erro que ocorria na entrada de datas incorretas.

