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Estoque4.469 - Cadastro de Produto | Dados Adicionais Ecommerce : 

Enviar Marketplace

Implementação Adicionamos novo campo : Enviar Marketplace.

Estoque4.588 - Relatórios :  Relatório de Requisição Implementação 1 - Adicionamos nova chamada de relatório Relatório de requisição agrupado por utilização

2 - Adicionamos novo filtro : Requisitante.

Financeiro4.551 - Baixa de Títulos à Pagar : Atualizar Condição do Título Implementação Implementamos também para a tela de baixa de títulos à pagar a opção : Atualizar Condição 

do Título.

Financeiro4.591 - Relatório de Fluxo Caixa Realizado Correção Corrigimos o filtro Filtrar Data para os relatórios : 

Relatório de fluxo de caixa realizado agrupado por data movimento - detalhado

Relatório de fluxo de caixa realizado agrupado por data do movimento

Financeiro4.633 - Financeiro | Arquivos Importações : Importar Extrato 

Bancário -  Banco do Brasil

Melhoria Melhoramos o processo de importação para o extrato bancário do Banco do Brasil para o 

padrão .OFX

Contratos4.617 - Contrato : Cadastro Tipo de Contrato Melhoria Ajustamos validação da configuração do tipo de contrato : Habilita Aba Produtos | Habilita Aba 

Serviços | Habilita Aba Despesas.

Compras4.584 - Cadastro de Fornecedor : Grupo Empresas Implementação Adicionamos novo campo : Operação Fiscal Entrada.  Quando configurado na tela : Importar 

NF-e Wizard na etapa 4 - Vincular Produtos, vai vir marcado a opção vincular fornecedor e com 

a operação fiscal informada.

Faturamento4.482 - Impressão Danfe Correção Ajustamos a impressão da DANFE com mais de 3 páginas pois a mesma apresentava 

problemas no layout.

Faturamento4.544 - Relatórios | Relatório de Ordem de Serviço Implementação Adicionamos novo relatório : Relatório de ordem de serviço agrupado por responsável técnico.

Faturamento4.545 - Faturamento : Pesquisar Excluídos Correção Ajustamos o pesquisar somente excluído das telas :  Lista de Clientes | Lista de Orçamentos |  

Lista Ordem Serviço |     Lista Ordem Serviço Simplificada | Lista de Pedido | Lista Pedido 

Rápido | Lista Pedido Simplificado | Lista de Vendedor

Faturamento4.554 - Pedido Rápido | Ações : Gerar Ordem de Compra Implementação Adicionamos nova opção no menu de ações : Gerar Ordem de Compra.

Faturamento4.610 - Pedidos | Emissão de Pedido Rápido : Condição 

Pagamento

Correção Ajustamos filtro de pesquisa da condição de pagamento quando o cliente possui meios de 

pagamentos configurados.

Faturamento4.611 - Pedido Rapido : Código Marketplace Melhoria 1- Adicionamos para filtro e pesquisa campo : código marketplace na  lista pedido rápido

2- Adicionamos na tela de analise de pedido novo campo na grid cód. marketplace

Faturamento4.622 - Analise de Pedidos : Localização de Estoque Implementação 1- Adicionamos na tela de análise de pedidos na exibição dos itens nova coluna na grid : 

Localização

2- Adicionamos na guia de itens do pedido nova coluna na grid : Localização

Faturamento4.627 -  Faturamento | Notas Fiscais | NFS-e : Torres / RS Correção Ajustamos transmissão de NFS-e para Cidade de Torres / RS padrão Betha.

Configurações4.589 - Cadastro de Empresas | Configuração CRM : Permite 

Alterar Valor Unitário Orçamento

Implementação Implementamos para validar também para a aba de serviços.
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Configurações4.603 - Lista Cadastro de Tributações : Ativo / Inativo Correção Ajustamos na lista de pesquisa para exibir corretamente a informação para quando o registro 

estiver (Ativo/Inativo).

Configurações4.607 - Cadastro de Usuários Implementação Adicionamos nova configuração, válida para os filtros de relatórios do sistema : Desabilitar 

Empresa | Desabilitar Estabelecimento.

Projeto4.527 - Cadastro de Estabelecimento : Configuração Projeto Implementação 1 - Adicionamos nova Aba: Configuração Projeto. Através desta nova configuração poderá ser 

definido um período padrão para ser carregado na execução do projeto - cronograma. 2 - 

Adicionamos o campo da ordem de produção na execução do projeto - cronograma, onde ao 

informar a ordem de produção já será gerado os apontamentos de horas de acordo com os 

colaboradores e turnos informados.  3 -  Implementamos para poder adicionar mais de um 

Colaborador para a tela execução do projeto - cronograma.

Projeto4.582 - Projeto | Demonstrativo de resultado : DRE por Projeto Implementação Ajustamos para exibir os lançamentos financeiros, decorrentes de lançamento de caixa saída e 

caixa entrada

PCP - Produção4.612 - Ordem de Produção : Imprimir uso Produção Correção Corrigimos chamada de impressão ' Imprimir uso Produção'  onde o mesmo estava exibindo 

mais de uma vez o item, devido o mesmo possuir uma localização de estoque excluída.

CRM4.608 - Orçamento do Crm : Produtos : Moeda Correção Corrigimos ao editar o item para carregar os dados da moeda conforme gravado.

CRM4.625 - Orçamento Comercial Melhoria 1 - Adicionamos novo campo na Aba de Formação Preço : Descrição Livre. Também ajustamos 

para exibir somente os itens aprovados. 2 - Ajustamos validação da Aba Vendedores para os 

campos: % Produtos e % Serviços pois estavam sendo obrigatórios.

Contábil4.532 - Relatórios  | Relatório de Balancete  : Relatório - 

Balancete

Correção Ajustamos para exibir a conta sintética ao marcar a opção Detalhar Clientes/Fornecedor.

Fiscal4.614 - Arquivos | SPED Fiscal : Valor do Difal Melhoria Ajustamos na geração do arquivo Sped  registro C100 campo 12 - VL_DOC 'Valor total do 

documento fiscal' para considerar o valor do Diferencial de Alíquota quando este estiver 

somado ao total da nota fiscal.

Relatórios4.573 - Relatórios | Relatório de Faturamento Mensal : Relatório 

de Faturamento

Correção Ajustamos impressão do relatório.

Relatórios4.599 - Montagem de Carga Conferência Melhoria Adicionamos novos campos para personalização de relatório : produto_unidade_id, 

produto_unidade_nome | produto_unidade_abreviatura

Relatórios4.602 - Impressão Ordem Serviço Assistência Implementação Adicionamos novos campos para personalização de relatório : situacao_id | situacao_nome

Relatórios4.619 - Relatório de Giro de Estoques Melhoria Adicionamos novos campos para personalização de relatório : custo_medio_giro | 

custo_medio_gerencial_giro.

Relatórios4.628 - Pedido de Faturamento Direto : Impressão Implementação Adicionamos novos campos para personalização de relatórios ( código / nome /e-mail) do 

usuário.

Sistema Geral4.579 - Filtros de Pesquisa : Salvar Múltiplos Implementação Implementamos possibilidade para poder salvar múltiplos filtros para as telas de pesquisa onde 

existe a opção de salvar.
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Dashboard4.569 - Dashboard | Financeiro : Saldo das contas Correção Ajustamos para exibir somente as contas do estabelecimento logado.
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