
Release Notes

Página 1

FINAN.01.289
Liberada em 30/12/2015

O que há de novo?

Adicionadas, na tela de cancelamento, as opções para filtrar a data pela data da prestação de contas ou pela
data do adiantamento e ajuste no cancelamento de prestação de fornecedor.

Ajuste do cálculo total geral a receber do convênio no relatório de contas a receber de convênio.

Ajuste na exibição do cálculo do valor pendente na tela de lote de remessa.

Ajuste na navegação  da tela de parâmetro para impressão do relatório de movimentação do caixa.

Ajuste na opção "Quebra pela data do período" na tela do  "Relatório de Contas a receber - Convênios" por estar
defasada.

Ajuste na rotina de cancelamento de estorno.

Ajuste na rotina de estorno de pagamento na tela de Arquivo de retorno.

Ajuste na rotina de exclusão do contas a pagar de repasse  na tela de "Cadastro de contas a pagar".

Ajuste na tela "Guia de Recolhimento" para habilitar o campo "Nr. Documento".

Ajuste na tela "Recebimento", para exigir o preenchimento do caixa ou conta corrente.

Ajuste na tela de  Manutenção de Depósito Antecipado para que o recibo de Caução seja gerado com data e
hora.

Ajuste na tela de "Cadastro de Detalhamento" para obrigar o preenchimento da conta contábil quando o sistema
financeiro for integrado com a contabilidade.

Ajuste na tela de "Geração de previsão de pagamentos", para apresentar as descrições dos itens de rateio na
guia "Compartilhamento das Contas".

Ajuste na tela de "Manutenção de Recibo", para que o campo "Observação" não seja exibido em branco.

Ajuste na tela de "Recebimentos", removendo o botão "Empresa".

Ajuste na tela de Alçada do Usuário na validação dos campos setor e conta de custo.

Ajuste na tela de conciliação bancária no cálculo do rateio da taxa do cartão de crédito.

Ajuste na tela de pagamento para imprimir o recibo da conta para pagamento em lote com cheque.

Ajuste na tela de pagamento para que check box do campo de rateio seja marcado conforme configuração
"Controla conta de custo e setor no pagamento ou recebimento?".

Ajuste na validação do campo de data de documento na tela de "Depósito Antecipado".

Ajuste no cálculo da data de vencimento do imposto na emissão da importação de nota de fiscal de serviço.

Ajuste no filtro de "Nr. Documento" do relatório "Emissão da Guia da Previdência Social".

Ajuste no filtro de convênio para contas canceladas no relatório de contas a receber de particular.

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.
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Ajuste no layout do relatório de "Motivo de Glosa".

Ajuste no layout para alinhamento dos itens da tela "Geração Automática Remessa/Retorno".

Ajuste no relatório "Posição de Contas a Pagar" para ser traduzido para espanhol da República Dominicana.

Ajuste no totalizador da coluna "Saldo Glo. FFAG" do relatório de "Auditoria de Glosas".

Ajuste para possibilitar a exibição do relatório "Movimentação de conta corrente".

Criação do processo de baixa por agrupamento na tela de "Processo".

Melhoria na mensagem de validação ao pesquisar uma aplicação na tela de "Cadastro de Aplicação".

Revisão e ajustes no relatório de contas a receber recebidas.

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.


