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O que há de novo?

A tela "Ordem de Compras" foi ajustada pra calcular os percentuais de desconto, frete e ICMS de acordo com o
valor total de produtos ou serviços deduzindo os descontos e acrescendo os impostos.

A tela "Transferência de Produtos Entre Estoques" foi ajustada para validar se o saldo do lote é apenas de
doação, caso seja, o saldo da transferência  será considerado automaticamente saldo de doação.

Ajustado o leiaute do relatório "Abertura de Ordem de Serviço" realizando a quebra de páginas quando existir
muitos serviços associados a ordem de serviço.

Ajustado o texto explicativo exibido ao posicionar o cusor do mouse sobre o campo Lote Tira Químico para "Lote
Tira do teste Químico" da tela de "Digitação dos Testes".

Ajustado os valores "Nota fiscal", "Transferências", "Transferências entre empresas", "Manipulação" e
"Contagem" do relatório "Balanço Contábil" quando este for impresso com o filtro "Por: Produto".

Ajuste na configuração do parâmetro "Consignado" da tela "Relatório de Posição de Estoque Consolidado" para
que o relatório respeite como filtro o valor selecionado como parâmetro.

Ajuste na edição dos produtos da tela de "Solicitação de Compra" para não alterar o valor do campo "Seq" , ao
realizar uma alteração do produto em referência.

Ajuste na exibição do campo "Qt. Estoque" do relatório de "Solicitação de Produtos - Estoque" para que seja
exibido para todos os tipos de solicitações.

Ajuste na exibição do logotipo do hospital na impressão do relatório emitido na tela "Consulta das Ordens de
Serviço".

Ajuste na exibição do nome do fornecedor no relatório "Mapa de Compras".

Ajuste na ordenação dos documentos emitidos pelo relatório "Entrada de Produtos".

Ajuste na tela "Contagem Aberta" para validar se a unidade informada pertence ao produto digitado.

Ajuste na tela "Contagem Aberta" para validar, no momento da digitação do código da contagem, se o estoque
utiliza ou não o processo de conferência de contagem.

Ajuste na tela "Entrada de Produtos" para melhorar as mensagens de validação do campo "Ordem de
Compras."

Ajuste na tela "Entrada de Produtos" para obrigar ou não o lançamento da ordem de compras na entrada, essa
validação dependerá da configuração "Exige Justificativa para entradas sem O.C" na tela de "Configuração de
Funcionamento do Estoque".

Ajuste na tela "Privilégio de Autorização por Usuário" para validar o campo "Usuário" de acordo com a empresa
conectada.

Ajuste na tela "Solicitação de Compras" para não permitir que seja acionado o botão "Gerar Solic." sem o
preenchimento dos campos mínimos do cabeçalho necessários para o funcionamento do processo.

Ajuste na tela "Transferência de Produtos entre Estoques" para que o saldo do kit seja transferido do estoque
origem para o estoque destino, quando realizada transferências de kit.

Ajuste na tela de "Entrada de Produtos" para o sistema carregar todos os produtos consignado baseado no
consumo.

Ajuste na tela de "Ordem de Serviço" para controlar a obrigatoriedade do campo "Bem Patrimonial" de acordo
com a configuração do "Tipo de OS" selecionado.

Ajuste na tela de "Solicitação de Compra", modificando o campo "Descrição" do serviço para uma caixa de texto,
possibilitando a utilização de parágrafos na construção do texto.

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 na tela de atender solicitações de produtos ao estoque para alertar ao usuário se o paciente tem alguma
observação, na prescrição médica, a substância do produto e permitir a impressão do comprovante de saída
para paciente após imprimir o mapa térmico.

Ajuste na validação de exclusão dos registros na tela de "Cadastro de Ordem de Compras" permitindo a
exclusão sem levar em consideração a configuração "Altera as Ordens Autorizadas e Parc. Atendidas?" da tela
"Usuários por Estoque" desde que a situação das ordens seja diferente de "Aberta", "Pendente" e "Não
Autorizada".

Ajuste nas mensagens de validação da tela "Aprovação da Solicitação de Compras".

Ajuste no "Relatório de Análise de Compra" para exbir o cálculo correto do campo "Consumo Médio".

Ajuste no "Relatório de Ordem de Compra" para exibir os valores e percentuais de desconto e imposto para
todos os tipos de ordem de compra.

Ajuste no "Relatório de Ordem de Compras Pendente" para que no cálculo do campo "Qt. a Rec." a quantidade
cancelada seja considerada de forma absoluta.

Ajuste no campo "Estoque" da tela de "Solicitação de Compras" retirando a obrigatoriedade do campo quando a
configuração "Obriga Lançamento do Estoque na Solicitação de Compra?" localizado na tela de "Configuração
do Funcionamento do Estoque" parâmetros de compras, estiver com o valor "Não".

Ajuste no processo de devolução de "Kits" para que a data de validade dos produtos consumidos seja carregada
de acordo com o valor inserido na movimentação de consumo.

Ajuste no processo de geração do inventário para realizar a liberação do endereçamento dos produtos que
forem zerados na contagem, caso o estoque esteja configurado para controlar endereçamento.

Ajuste no relatório "Documento de Saída Por Paciente" para exibir as informações relativas ao fornecedor
informado no momento da digitação de produtos.

Ajuste no título da tela "Recebimento de Transferência entre Estoques".

Ajuste no título da tela de saída de produtos para setor.

Ajuste para desabilitar o botão "Imprimir Etiq."  quando informado uma movimentação direta na tela "Saída de
Produtos para Paciente".

Ajuste para validar se o estoque informado na tela "Baixa de Produtos do Estoque" utiliza ou não código de
barras.

Ao Informa que o kit será produzido pela "Produção do Kit" na tela de "Kits", os campos referente à "Cirurgia" e
ao "Prestador" ficarão desabilitados.

Criada a chave "SN_RECEB_USER_SISTEM" do sistema "MGES" na tela de "Cadatro Geral de Parâmetros"
para controlar o carregamento automático do usuário logado no campo "Usuário Resp. do Receb" na tela de
"Recebimento de Solicitações".

Criação da tela "Consumo de Consignado" que possui a finalidade de exibir a quantidade de produtos
consignados nas movimentações de entrada, saída e devolução de produtos.

Implementado nas telas de "Entrada de produtos", "Entrada de Empréstimo", "Entrada de Consignado" e
"Entrada de Produção" um controle para permissão de lançamentos de produtos com lotes vencidos que irá
respeitar a configuração "Permite entrada de itens com validade vencida" da tela de configurações
funcionamento do estoque.

Inclusão do botão "Unidade" na tela de "Autorização das Ordens de Compra" o qual irá listar todas as unidades
em que o produto em referência esteja cadastrado, assim como suas quantidades e valores já convertidos.

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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Inclusão do campo "Obriga Lançamento do Estoque na Solicitação de Compra?" na tela de "Configuração do
Funcionamento do Estoque" no parâmetro de compras, o qual retirará a obrigatoriedade do campo "Estoque" da
tela de "Solicitação de Compras" apenas para solicitações de serviço.

Inclusão do campo "Usuário Solicitante" no relatório de "Documento de Saída por Setor".

Inclusão dos produtos solicitados na compra ao processo de cotação de compras da tela "Envio de Cotação
para Fornecedores", cujo "Tipo de Comunicação" dos fornecedores em referência seja igual a "E-mail".

Melhora no relatório de "Ordem de Compras" para ao realizar a conversão de valores, o sistema tomar como
base a moeda funcional e a partir dela converter para a moeda desejada.

Melhoria na performance do processo de cancelamento das solicitações de produtos ao estoque, pendentes,
durante a realização da alta do paciente.

Melhoria na validação dos produtos da tela "Entrada de Empréstimo" para não permitir o lançamento de
produtos configurados como KIT.

Melhoria no "Relatório de Documento de Entrada " para permitir a conversão de valores para o câmbio
informado na entrada de nota fiscal, caso a empresa esteja configurada para utilizar o padrão multimoedas.

Melhoria no "Relatório de Ordem de Compras por Produto" para permitir a conversão de valores para câmbios
distintos, caso a empresa esteja configurada para utilizar o padrão multimoedas.

Melhoria nos relatórios "Ordem de Compras Pendente", "Ordem de Compras Abertas por Fornecedor/Estoque"
e "Resumo de Coletas" para permitir a conversão de valores para câmbios distintos, caso a empresa esteja
configurada para utilizar o padrão multimoedas.

O "Relatório Ordem de Compras por Estoque" foi ajustado para exibir a coluna "Vl. Total Original" com o valor
total da ordem sem influência de impostos ou descontos.

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


