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O que há de novo?

Adicionados os campos de casas decimais e de arredondamento na tela de "Moeda".

Ajuste do filtro de empresa do relatório de contas a pagar e pagas.

Ajuste na lista de valores dos Setores para o processo de multiempresa no "Recebimento".

Ajuste na ordenação do relatório de Lote de pagamento para que possa ordenar por Vencimento e Fornecedor.

Ajuste na tela de "Aplicação", para mostrar a máscara do campo Saldo Atual da Aplicação.

Ajuste na tela de "Fornecedor" para não validar a cidade em modo de pesquisa.

Ajuste na tela de "Glosa por Grupo de Faturamento" para só mostrar contas que são de grupo do faturamento.

Ajuste na tela de "Glosa por Grupo de Procedimento" para só mostrar contas que são de grupo de
procedimento.

Ajuste na tela de "Lote de Remessa" para não permitir a exclusão de registros no grid de seleção de contas a
pagar para associação no lote.

Ajuste na tela de "Recebimento" para permitir informar descontos e acréscimos apenas quando houver um título
ou mais selecionados.

Ajuste na tela de "Retorno Bancário", para não considerar o código do banco da conta corrente e sim do layout
que está sendo usado.

Ajuste na trasferência de documento do caixa.

Ajuste na validação do imposto no ato de recebimento na tela de recebimento geral.

Ajuste no campo "Total em R$" do relatório de "Recebimentos Realizados".

Ajuste no carregamento dos itens da tela de recebimento de convênio.

Ajuste no cálculo do campo "Vl. Saldo Fin." do relatório de "Auditoria de Glosas".

Ajuste no filtro de "convênio" do relatório de "Contas a Receber de Pacientes Particulares".

Ajuste no filtro de contas contábeis no relatório de contas pagas.

Ajuste no processo de cálculo de impostos que incidem sobre a base de INSS e IRRF na tela de "Entrada dos
Produtos e Serviços para Importação do Financeiro".

Ajuste no processo de exclusão do imposto na tela de "Cadastro de Detalhamento".

Ajuste no processo de rateio do desconto e acréscimo na tela de "Recebimento".

Ajuste no rateio na tela de geração de previsão de pagamentos.

Ajuste no relatório "Reposte de Contas por Cobrar - Pacientes Particulares" para imprimir no padrão multi-
idioma.

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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O que há de novo?

Ajuste para habilitar o campo de complemento de justificativa na tela de Glosa por Grupo de Procedimento.

Ajuste realizado na tela de Cópia de Cheque para que o extenso do cheque seja gerado de acordo com o idioma
do usuário.

Ajustes na tradução do relatório de importação das nostas fiscais do estoque para o financeiro.

Criação da funcionalidade de agrupamento de pagamento no processo de débito em conta corrente na tela de
"Pagamento".

Criação do campo "Exibir apenas lançamentos com saldo?" na tela de parâmetros do relatório de "Lançamentos
Bancários".

Incluso um botão de setores, possibilitando a seleção de vários setores para o filtro de agrupamento no cadastro
de contas a pagar.

Na impressão do relatório, cujo parâmetro "Situação" esteja selecionado como "A Receber" serão relacionadas
as contas à pagar com Tipo de Quitação: Previsto, Comprometido e Parcialmente Quitado.

No relatório "Recebidas por Conta de Receita", foi feito ajuste na tradução do título.

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


