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de
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1689 - Contratos | Apontamento de Dúvidas no
Faturamento de Contratos

Melhoria Contratos Implementamos no cadastro de Contratos de
Serviços os campos "Início Faturamento" e "Início
Contrato".

1935-Florestal | Plantada : Lista Talhão Melhoria Florestal Ajustamos filtro de pesquisa do campo : material
genético.

1994 - Ajuste Layout Impressão NFSe :
Discriminação do Serviços

Melhoria Faturamento Melhoramos a disposição da informação da
Discriminação do Serviço

2268 - Engenharia |Lista Composição Estrutura
de Produtos

Nova
implementação

Estoque Adicionamos no menu de ações no opção :
Atualizar Custo. Ao clicar neste campo, o sistema
vai atualizar o valor do custo 
dos itens informados nesta composição conforme
custos atuais de acordo 
com a configuração que esta no cabeçalho : Lista
de Custo opções : Custo Médio | Custo Gerencial

2269 - Engenharia |Lista Composição Estrutura
de Produtos

Nova
implementação

Estoque Ajustamos para trazer a informação do custo do
item conforme configuração informada na
composição para (Custo Médio / Custo Gerencial).

2270 - Projetos | Lista de Projetos Nova
implementação

Projetos Implementamos na tarefa ao informar um produto
e a modalidade de negocio estiver configurada
como industrialização, caso este item possuir uma
composição configurada o sistema vai trazer os
itens de sua composição de forma automática para
a guia dos custos deste projeto.

2272 - PCP : Emissão de Ordem de Produção Nova
implementação

Estoque Atualizamos o processo de Ordem de Produção
para que, ao informar um produto que possua
Estrutura de Composição, carregue os itens pré-
configurados, e calcule os custos automaticamente.

2337 - Faturamento Agrupado de Ordens de
Serviço

Nova
implementação

Faturamento Criamos um processo de agrupamento de Ordens
de Serviço, permitindo selecionar diversas Ordens e
gerar o faturamento unificando em uma Nota
Fiscal, e também em apenas 1 boleto.

2348 - Cadastro de Cliente | Equipamentos Nova
implementação

Faturamento Adicionamos novo campo : Data Venda

2349 - Estoque | Lista Cadastro de
Equipamentos

Melhoria Estoque Melhoramos exibição do histórico do equipamento.

2352 - Serviço CTe Nova
implementação

CT-e Criamos um cadastro chamado "Serviço Padrão" na
Aba Configuração CTe/MDFe, para quando não
houver no CTe um serviço detalhado, levará o
serviço selecionado no cadastro de
estabelecimento.

2353 - SPED Fiscal - Situação Documento Nova
implementação

Compras Incluído campo "Situação Documento" na Tela de
Tipo Compra, com as opções "00-Regular" e "08-
Documento Fiscal emitido com base em Regime
Especial ou Norma Específica" e "02-Documento
Cancelado".
Este campo alimentará a informação COD_SIT no
registro C100 conforme as configurações.

2359 - Imobilizado \ Cadastro de Bens - Incluir
opção de Baixa e melhorar processo de
depreciação

Melhoria Imobilizado Aprimoramos o cadastro de Bens, com novas
opções e melhorias nas apurações de depreciação.

2360 - Melhorias FCT Melhoria Financeiro Aprimorado o Cadastro de Titulos Condições
2363 - Cadastro de Cliente e Fornecedor :
Histórico

Melhoria Financeiro Adicionamos opção para visualizar os detalhes das
parcelas baixadas de contas pagar e receber

2369 - Colunas e Filtros Lista de OS Melhoria Faturamento Aprimoramos a Lista de Ordem de serviço,
adicionando novos campos para melhor utilização
da rotina.
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2372 - Emissão de Requisição : Detalhamento
de Itens : Unidade Conversão (BAU TARUMA)

Nova
implementação

Estoque Acrescentamos o campo "Unidade de Conversão"
no menu Requisição de Estoque.

2374 - Integração Outros Sistemas : Integração
Contábil

Melhoria Utilitarios Ajustamos a exportação do arquivo para os
lançamentos do caixa, para que respeite a
configuração do histórico informado.

2375 - Empresa Consulta Estoque Melhoria Estoque Adicionamos opção "empresa" na tela "Consulta de
Estoque" para demarcar a empresa originária dos
itens.

2376 - CRM | Orçamento Melhoria CRM Adicionamos campo : Moeda.
2386 - Lista de Contas Pagar : Contas Pagar Nova

implementação
Financeiro Adicionamos novos campos : Conta Despesa |

Histórico Despesa | Centro de Custo. Quando
informado estes campos
será gerado a contabilização do titulo da seguinte
forma : Creditando Conta do Fornecedor /
Debitando (Conta Despesa) 
- Debitando Centro de Custo (se informado).

2391 - Ajustes Orcamento CRM - Nord. Melhoria CRM Aprimoramos o processo de geração de orçamento
no módulo CRM.

2392 - Lista Cadastro de Contratos de Serviço Nova
implementação

Contratos Adicionamos no cabeçalho do contrato o campo :
Município Prestação

2393 - Remover Filtro por Almoxarifado/Lote Melhoria Compras Aprimoramos o processo "Importar NF-e Wizard".
2395 - Orçamento CRM gerar nota fiscal Nova

implementação
CRM Implementamos funcionalidade onde é possível

emitir nota fiscal diretamente do orçamento do
módulo CRM.

2407 - Faturamento | NFS-e Melhoria Faturamento Implementamos geração de NFS-e para o município
de São José dos Pinhais / PR.

2408 - Notas Fiscais : Emitir Nota Fiscal de
Venda : Totalizador Quantidade

Melhoria Faturamento Adicionamos o totalizador "Quantidade" na grid de
detalhamento de produtos e serviços inseridos na
Nota Fiscal de Venda.

2410 - Movimento \Requisições de Estoque :
Controle de Saldos.

Nova
implementação

Faturamento Implementamos Controle de Saldos no menu
"Movimentos - Requisições de Estoque".

2412 - Cadastro de Produto Nova
implementação

Estoque Adicionamos novos campos : Posição de Instalação
e Código Inteligente ( para o código inteligente será
gerado de forma automática quando informado um
código inteligente no cadastro da família conforme
exemplo ( Código Inteligente - Id Produto)

2414 - Cadastros de Origem e Ramo de
Atividade

Melhoria Configuraçõe
s

Melhoramos o cadastro de origem e ramo de
atividade onde os mesmos passam a valer para o
sistema todo indiferente de empresa.

2423 - Personalização de Relatórios Nova
implementação

Relatórios Adicionamos na tela de geração dos relatórios, um
ícone para download do Layout de Relatórios
Personalizados (disponível somente para usuários
configurados como Administrador).

2425 - Grupos de Acessos | Funcionalidades Nova
implementação

Configuraçõe
s

Adicionamos novo processo : Permite filtrar série
nota fiscal emissão de relatórios

2426 - Cadastros de Famílias e Produtos Nova
implementação

Estoque Adicionamos para filtro de pesquisa e na grid o
campo: Código Inteligente.

2428 - Configuração Faturamento\ Faturamento
Automático NF-e

Melhoria Configuraçõe
s

Implementamos para validar a configuração
também para nota fiscal de serviço (NFS-e).
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2431 - Fiscal \ Geração arquivo Sped Fiscal -
Criar opção para considerar custo médio ou
custo última compra no bloco H

Melhoria Fiscal Criamos novo campo "Valor Item" com as opções
'Considerar Custo Médio' e 'Considerar Custo da
Última Compra'.
Ao gerar o arquivo, quando marcado 'Considerar
Custo Médio' no campo 05 do registro H010 levará
o custo médio do item.
Quando marcado 'Considerar Custo da Última
Compra' no campo 05 do registro H010 levará o
custo da última compra do item.

2433 - Configurações \ Cadastro de
Estabelecimentos - Criar campo para definir e-
mail de envio de XML/Danfe

Melhoria Configuraçõe
s

Criamos o campo "E-mail de Envio XML/Danfe", no
menu Cadastros / Lista Cadastro de
Estabelecimentos.
Quando o campo estiver preenchido, será enviado
Danfe e do XML. 
Se o campo estiver em branco, buscará o e-mail do
cadastro do usuário e posteriormente do cadastro
do estabelecimento.

2434 - Configurações \ Cadastro de Grupos de
Acesso - Criar permissão para acesso ao Pedido
Rápido (2)

Melhoria Configuraçõe
s

Criamos funcionalidade no cadastro de grupos de
acesso para permitir acesso dos usuários ao Pedido
Rápido (2).
A funcionalidade é necessária para liberar acesso
completo ao módulo de Faturamento.

2437 - Financeiro | Baixas Melhoria Financeiro Adicionamos a coluna com o campo portador.
2439 -Relatório de Contas Receber (scaini) Nova

implementação
Financeiro Adicionamos nova chamada : Relatório de títulos a

receber cobrança agrupado por cidade, onde foram
inseridos diversos filtros afim de aprimorar a
geração do Relatório.

2446 - Ajustes Jari Rev.02 (Relatorios) Melhoria Florestal Acrescentamos coluna "unidade_negocio" do centro
de custo no relatório: Relatórios de Boletim Diários
de Serviços Agrupado por Boletim, no módulo
Florestal.

2465 - Adicionar Veiculo orçamento Melhoria Faturamento Adicionamos funcionalidade "+" no campo Veiculo
da tela de Orçamento do Faturamento, Aba
Manutenção que levará para a tela de Cadastro
Veiculo Pessoa.

2469 - Campo Frete Orçamento CRM Melhoria CRM Adicionamos Campo "Frete" ao cabeçalho do
Orçamento do CRM. Informação será transportada
à Nota Fiscal de Venda ao faturar a nota, e à
Ordem de Serviço caso seja gerada a mesma.

2481 - OS Pendente ao Exluir NF Melhoria Faturamento Ajustamos o processo de exclusão de documento
Fiscal proveniente de Ordem de Serviço
processada, para que apresente o Status
"ProntoFaturar".

2482 - Liberar Campo Valor Unitario Orçamento
CRM/OS

Melhoria CRM,
Configuraçõe
s,
Faturamento

Adicionamos opção "PERMITE ALTERAR VALOR
UNITÁRIO ORÇAMENTO" no menu 'Configurações >
Lista de Cadastro de Empresa > Configuração CRM
Oçamento', e também no menu 'Configurações >
Lista de Cadastro de Empresa > Configuração
Faturamento'.

2486 - Faturamento Automático Serie Fatura Melhoria Faturamento Ajustamos geração de Nota Fiscal série Fatura a
partir de Ordem de Serviço para considerar a opção
"Faturamento Automático" configurada no menu
"Configurações / Cadastro de Empresa / Aba
Faturamento = Não.
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2496 - Faturamento \Pedido Rapido 2 Nova
implementação

Faturamento Adicionamos algumas opções no Pedido Rápido 2,
como filtro pra data de emissão e condição de
pagamento.

2508 - Cadastro de Produtos \Codigo
Identificação Interno

Melhoria Estoque Adicionamos no filtro e na grid o campo : Código
Identificação Interno.

2510 - PCP \ Lista Ordem de Produção Melhoria PCP
Produção

Adicionamos no filtro e na grid campo :
Encerramento ( Data de encerramento da OP)

2512 - Configurações \ Lista Cadastros de
Grupos Econômicos

Melhoria Faturamento Adicionamos novo campo : Limite de Crédito.

2513 - Impressão QR Code Melhoria Faturamento Adicionamos nas telas de Ordem de Serviço e
Orçamento, na aba Anexos de cada uma das
rotinas, a ferramenta de captura de imagem por
meio de QR Code.

2516 - Ajustes TopTrucks Melhoria Faturamento Adicionamos o campo "Contato" e "Observações"
ao Orçamento do Faturamento.

2520 - Faturamento \ Lista Ordens Serviço Melhoria Faturamento Adicionamos nova coluna na grid Cliente Razão
Social

2552 - CRM \ Orçamentos - Criar validação de
títulos vencidos em aberto e botão para
consulta financeira.

Melhoria CRM Criamos a validação de títulos vencidos em aberto
e botão para consulta financeira na rotina "Lista de
Orçamentos" do Módulo CRM.

2590 - Liberar Campo Valor Unitario Orçamento
Faturamento

Melhoria Configuraçõe
s,
Faturamento

Criada configuração para definir se é permitido
alterar o valor unitário do item na tela de
orçamentos. Configuração disponível em
Cadastros> Lista Cadastro de Empresas, aba
Configuração Faturamento.

2600 - Salvar IP do aprovador Nova
implementação

Faturamento Implementamos a gravação do endereço IP que
efetuou a autorização do item da Ordem de
Serviço. Ao aprovar um item via link externo
(Ações | Enviar para Aprovação) o sistema irá
gravar no item o endereço IP de quem clicou no
botão e exibirá a informação na Aba Aprovações da
Ordem de Serviço e do Orçamento.

759 - Orçamentos | Projetos Nova
implementação

CRM Implementamos para ao informar o item na tarefa
seja orçamento ou projeto sugerir o fornecedor.

CRM \ Agenda : Consulta Agendamento :
Implementar Relatório

Nova
implementação

CRM Adicionamos um ícone na tela de consulta agenda,
ao lado do "pesquisar", para efetuar a impressão
dos dados pesquisados e selecionados na grid
(resultado da pesquisa).
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