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O que há de novo?

Adicionada validação na tela de importação de arquivos para não permitir digitar competência não registrada.

Ajuste na apresentação da descrição do convênio e centro de custo no bloco "Informação" na tela "Global X
Plano de contas" na aba convênio.

Ajuste na exibição da informação de localidade no relatório de termo de responsabilidade de bens móveis.

Ajuste na exibição do campo "Dep. proc. Mv" na tela "Cadastro de Bem".

Ajuste na geração dos lançamentos de apropriação dos custos das depreciações analíticas dos bens na
"Liberação de movimentações\Controle patrimonial".

Ajuste na liberação de movimentações do financeiro para contabilizar o processo "1.4.3.1.10 - Estorno de
Recebimento Baixa Contábil".

Ajuste na liberação do caixa para o processo de transferência de cheque devolvido entre caixas, para utilizar a
conta contábil configurada no caixa para devolução em vez da conta contábil do caixa.

Ajuste na lista de valores de conta contábil do Relatório de Acompanhamento Orçados x Realizados.

Ajuste na navegação das abas da tela "Configuração do Sistema Contábil" .

Ajuste na ordenação do relatório de "Orçamento de Centro de Custos".

Ajuste na rotina de pesquisa e validações do campo de Classificação e Subclassificação do "Cadastro de Bens
Assegurados".

Ajuste na tela "Arquivo Balancete", para melhor desempenho da geração do arquivo.

Ajuste na tela "Classificações de espécies e Produtos com plano de contas", para possibilitar o uso de contas do
tipo "Receita" no campo "Cód Reduzido Despesa".

Ajuste na tela "Importação de Config. Gerenciais do exercício", melhorando a mensagem em caso de exceção.

Ajuste na tela "Importação de configurações gerais dos exercícios", removendo a paginação dos exercícios
contábeis.

Ajuste na tela "Liberação de Movimentação do Estoque", para apresentar mensagem impeditiva quando não
houver movimentações a serem importadas no período.

Ajuste na tela "Liberação de Movimentações: Financeiro", para realizar o estorno de recebimento por cartão de
crédito sem inconsistências.

Ajuste na tela "Relatório de Razão Auxiliar", para que seja possível selecionar o tipo do resumo do relatório, por
"Dia" ou "Tipo de Movimentação".

Ajuste na tela "Relatório de Razão por Centro de Custo", para calcular o valor do saldo da movimentação
corretamente.

Ajuste na tela "Termo de Responsabilidade de Bens Móveis", para que seja possível fazer a ordenação dos
bens pelo "Código do bem", "Código da plaqueta" ou "Descrição do bem".

Ajuste na tela de "Custo tempo cirurgia realizada", para apresentar a descrição dos procedimentos SUS dos
atendimentos listados.

Ajuste na tela de "Importação Geral" para permitir código do histórico padrão igual a zero caso seja informado o
complemento.

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 "Plano de Centros de Custos", para permitir realizar a ordenação das informações da tabela
por qualquer coluna.

Ajuste na tela de configuração contábil "Geral do Estoque x Plano de Contas" para ao realizar uma consulta,
mesmo havendo contas inválidas, o sistema exibir as informações.

Ajuste na tela do relatório "Balancete por Centro de Custo", para retirada do indicador Converte.

Ajuste na tela do relatório "Balanço Patrimonial" , para retirada do indicador Converte.

Ajuste na tela do relatório "Razão por Centro de Custo", para retirada do indicador Converte.

Ajuste na validação do lançamento contábil para que seja feita a exclusão e a criação de lotes contábeis com
melhor desempenho.

Ajuste no "Relatório Gerencial" para que ao imprimir o relatório sem o demostrativo apresente a mensagem de
que é necessário ser colocado o demostrativo.

Ajuste no cálculo de "Custo primário", para executar as rotinas classificadas como unidade produzida.

Ajuste no processo de contabilização de prestação de contas na tela de "Liberação de Movimentações do
Financeiro".

Ajuste no processo de exclusão de um lançamento na tela de "Lançamento Normal".

Ajuste no relatório "Análise ABC de Contas de Receitas", para apresentar seus valores utilizando a configuração
da conta de receita.

Ajuste no relatório "Análise consolidada de desempenho", exibindo o valor do campo "Margem aplicada"
conforme a sua fórmula.

Ajuste no relatório "Detalhamento de Custos Operacionais", acrescentando notas explicativas referente ao
campo "Índice Erro Cálc Rateio".

Ajuste no relatório "Detalhamento de Custos Operacionais", acrescentando o campo "Tipo" dos grupos de
centros de custos.

Ajuste ortográfico no relatório de "Plano de Contas".

Criado relatório de saída de dados relacionados ao "Modelo Contábil", esse relatório poderá ser acessado a
partir do menu: "Controladoria > Contabilidade > Relatórios  > Demonstrativos Contábeis > Relatório dos
Modelos Contábeis".

Melhoria nas mensagens de validação de conta contábil nas telas de "Cadastro de Contas a Pagar" e "Geração
do Contas a Pagar de Repasse".

Realizado ajuste na validação do botão de saída na tela "Gera Fornecedores e Clientes".

Removido da tela Configuração de Planos de Contas os campos de centro de custo.

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


