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4.147 - Configurações | Cadastro de Empresa : Descrição 

Destinatário NF-e

Implementação Adicionamos nova configuração Descrição Destinatário NF-e  com as opções : 1 - Código / 

Razão Social  2 - Razão Social.  Será gerado a tag xNome do xml conforme configuração.

Estoque4.117 - Movimento | Requisições de Estoque Correção Ajustamos exibição do Local Estoque ao editar o item pois em algumas situações o sistema 

estava recarregando o padrão do sistema.

Financeiro4.119 - Arquivos Importações | Importar Extrato Bancário : 

Bradesco

Melhoria Adicionamos nova opção de layout Arquivo. OFX BRADESCO.

Contratos4.016 - Faturamento | Lista Faturamento Contratos : Condição 

Pagamento

Melhoria Melhoramos o processo de geração das parcelas para agrupar as mesmas ao gerar o 

documento fiscal pela condição de pagamento do cabeçalho do contrato, quando não for 

informado a condição de pagamento nos serviços fixos ou variáveis.

Contratos4.115 - Contratos de Serviços : Tipo de Contrato Implementação Adicionamos novas opções :  Habilita Aba Produtos  | Habilita Aba Serviços | Habilita Aba 

Despesas

Compras4.135 - Importar NF-e Wizard : Ordens de Compra Correção Ajustamos para exibir as ordens de compra com status : Aguardando NF no passo 5 da tela 

Importar NF-e Wizard.

Faturamento4.040 - Análise de Ordens de Serviço: Número OS Implementação Adicionamos na grid da tela de análises nova coluna : Número OS. Ajustamos na exibição do 

Kanban para exibir o Número da OS quando a empresa estiver com a configuração Controlar 

Sequência O.S habilitado.

Faturamento4.080 - Tela de  Análise de Pedidos e Análise de Ordens de 

Serviço

Melhoria Melhoramos a visualização da tela em resoluções menores.

Faturamento4.133 - Ordens Serviço : Faturamento Agrupado de Ordens de 

Serviço

Correção Ajustamos para o sistema apresentar mensagem em tela da validação de estoque, 

anteriormente o sistema estava validando porém não estava exibindo para o usuário.

Faturamento4.146 - Ordens Serviço : Botão Pesquisar Placas Correção Corrigimos botão de pesquisa pois em algumas situações estava sendo aberto dois 

formulários.

PCP - Produção4.111 - PCP Ordem de Produção Correção Corrigimos mensagem de erro ao salvar a ordem de produção, quando em sua composição 

possuí um recurso.

Marketplace4.110 - Pedidos :  Importação de Pedidos : Tray E-commerce Melhoria Adicionamos mensagem de aviso, caso algum item do pedido estiver sem código marketplace 

configurado, conforme exemplo :

Pedido: XXXX, Item: XXXX - não encontrado nenhum item com esse código marketplace.

Marketplace4.127 - Importação dos Pedidos | Tray Commerce : Forma de 

Envio

Implementação Ajustamos para gravar a informação : Forma de Envio também nas observações internas.

CT-e4.107 - Conhecimento de Transporte CT-e : Impressão CT-e : 

DACTE

Melhoria Ajustamos a exibição dos dados da observação no Dacte.

Fiscal4.114 - Regra de Impostos : Valor Seguro Rateio Correção Ajustamos o campo : Valor Seguro Rateio dos itens pois o mesmo não estava levando o valor 

para a regra de impostos.

Fiscal4.140 - Arquivo EFD : CTes Cancelados Correção Corrigimos a geração do arquivo para o registro D200 não considerar ct-e cancelado.
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SAC4.054 - Suporte Técnico | Histórico de Atendimento Melhoria Melhoramos a exibição dos históricos dos atendimentos.

Sistema Geral4.112 - Favoritos Melhoria Melhoramos a visualização para resoluções menores onde o sistema passa a exibir uma barra 

de rolagem na lateral para exibir todos os favoritos criados.
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