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SUPRI.01.290
Liberada em 01/03/2016

O que há de novo?

Adicionada a aba "Nível autorização extra" na tela "Cadastro de serviços", para permitir informar quais os níveis
de autorização exigidos para cada serviço.

Adicionada a obrigatoriedade do campo "Especialidade" da tela "Programação Periódica".

Adicionadas informações do bem, "Número de série", "Marca" e "Modelo",  na tela "Programação Periódica".

Adicionado grid com informações de "Estoque" e "Espécie" na guia "Ordem de compras" da tela "Privilégio para
Autorização de O.C. por Usuário".

Adicionado o campo "Dt. Nascimento" do paciente nos relatórios de "Solicitação de Produtos", "Documento de
Saída por Paciente" e "Documento de Devolução por Paciente".

Adicionados os campos "Número de Série", "Marca" e "Modelo" na tela "Cadastro da Ordens de Serviço".

Ajustada a consulta da tela "Devoluções de Produtos para Fornecedores" para que sejam exibidas apenas as
devoluções realizadas na empresa conectada no sistema.

Ajustada a navegação entre campos na tela "Entrada de Produtos" quando houver obrigatoriedade da
justificativa de não lançamento da "Ordem de Compra".

Ajustada a validação ao salvar movimentações nas telas "Baixa de Produtos", "Transferência entre empresas",
"Saída de Setor", "Saída para Paciente", "Saída de Gasto de Sala" e "Saída de Transferências entre Estoques"
possibilitando os usuários sem permissão de alteração editá-las durante a criação da movimentação.

Ajustada a validação do e-mail cadastrado no sistema para o usuário responsável pela "Ordem de Serviço" na
tela "Avaliação de Serviços".

Ajustada na tela de saída de produtos para "Pacientes" a validação ao excluir todos os produtos de uma
movimentação, não permitindo a conclusão de uma movimentação sem a existência de pelo menos um item.

Ajustado o relatório "Devolução para Fornecedor" para corrigir a nomenclatura de um parâmetro.

Ajustado processo de autorização nas telas "Ordens de compra" e "Autorização das Ordens de compra"
passando agora a respeitar também as informações de "Estoque" e "Espécie" da tela "Privilégio para
Autorização de O.C. por Usuário" e o "Nível de autorização extra" da tela "Cadastro de serviços".

Ajuste da impressão do relatório da tela de consulta "Solicitação de Produtos ao Estoque" para que respeite a
configuração do estoque e emita o relatório configurado no momento da solicitação de impressão.

Ajuste da mensagem de validação do campo "Estoque" na tela "Abertura de Contagem" tornando-a mais clara
para o usuário.

Ajuste da tela de consulta "Dados Consolidados" para inclusão dos campos "Transf. saída não recebida", que
exibe a quantidade transferida pelo estoque consultado e não recebida nos estoques de destino, e "Transf.
entrada não recebida", que exibe a quantidade transferida por outros estoques e não recebida no estoque
consultado.

Ajuste das mensagens exibidas ao usuário quando acionados os botões "Abrir Cotação" e "Fechar Solic." da
tela "Solicitação de Compras".

Ajuste de quebra de linha no campo "Obs:" do relatório de "Solicitação de Produto ao Estoque".

Ajuste do processo de Recebimento de Transferências Entre Estoques, para realizar o retorno do saldo não
recebido para o estoque que originou a transferência.

Ajuste do título da mensagem de validação no processo de inclusão dos registros da tela "Cadastro de feriados".

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 configuração de transferência de estoque, para que seja considerada a configuração do campo
"Confirmação Transf. Estoque?" da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque" localizada em
"Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", ao invés da chave global de parâmetros
"SN_CONFIRMA_TRANSF_EST",localizada no cadastro geral de parâmetros.

Ajuste na descrição do campo "Permite divergência de valores entre ordem de compras e entrada de Produtos",
na tela de configuração do funcionamento, opção "Parâmetros de Compras".

Ajuste na exibição dos totalizadores do relatório de "Ordem de Compras".

Ajuste na inclusão do nome do usuário logado no processo de avaliação da tela de "Avaliação do Fornecedor".

Ajuste na informação das colunas "Condição Pagamento", "Dias p/ Entrega" e "Validade" do relatório "Mapa de
Compra", quando emitido com o "Tipo de Relatório" igual a "Normal", modificado o layout para paisagem e
realizado destaque em negrito nos valores/fornecedores ganhadores, quando emitido com o "Tipo de Relatório"
igual a "Resumido".

Ajuste na mensagem de validação da inclusão do código de serviço na tela de "Solicitação de Compras" que
passará a apresentar o código do serviço já informado.

Ajuste na mensagem de validação de exclusão de registros na tela "Plano de Manutenção" melhorando o
entendimento do usuário.

Ajuste na mensagem de validação do produto avulso que é parte da formulação de um kit na tela "Cadastro de
Kits".

Ajuste na obrigatoriedade do campo "Bem Patrimonial" na tela de "Solicitação de Serviço" respeitando a
configuração de obrigatoriedade de lançamento do bem de acordo com o tipo de ordem de serviço informado.

Ajuste na rotina responsável por montar o valor da geração das ordens de compras na tela de "Confirmação do
Consumo de Consignado".

Ajuste na tela "Avaliação do Fornecedor" para permitir a realização do processo de exclusão dos registros.

Ajuste na tela "Cancelamento de Gasto de Sala" para permitir o cancelamento de mais de um registro.

Ajuste na tela "Cancelamento de Ordens de Compra" para não permitir a confirmação de um cancelamento sem
a informação dos campos "Data de Cancelamento" e "Motivo de Cancelamento".

Ajuste na tela "Cargos do Plano" deixando a funcionalidade disponível para utilização.

Ajuste na tela "Configuração de Requisições de Produtos" incluindo a validação da empresa origem configurada
no sistema. Informando ao usuário que a configuração inicial da empresa de origem deve ser realizada.

Ajuste na tela "Configurações de Funcionamento do Estoque" para que, no campo "Estoque" do menu
"Configuração dos Consignados", ao informar um estoque inexistente, seja exibida uma mensagem impeditiva
ao usuário.

Ajuste na tela "Configurações do Sistema de Manutenção" melhorando a descrição da chave "Permite cadastrar
uma solicitação de serviços quando existir o.serviços aberta ou sem avaliação".

Ajuste na tela "Confirmação de Consumo" com a finalidade de carregar uma mensagem informativa na ação do
botão "Confirmar Consumo" quando não informado nenhum item na tela.

Ajuste na tela "Consulta das Ordens de Serviço" exibindo o nome completo do usuário solicitante no campo
"Solicitante".

Ajuste na tela "Devolução ao Fornecedor" com a finalidade de melhorar a validação do saldo devolvido.

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 "Documento de Entrada" para não permitir o cadastro de duplicatas sem a informação da
numeração da parcela.

Ajuste na tela "Documento de Entrada" para não permitir o cadastro de duplicatas sem a informação da
numeração das parcelas.

Ajuste na tela "Entrada de Produtos" para que os campos "Gerar Aplic. Direta" e "Aplic. Direta" sejam iniciados
sem preenchimento e para que a tela respeite o percentual de variação de valores entre ordem de compras e a
nota fiscal quando configurado.

Ajuste na tela "Entrada de Serviços" para que ao informar o código de uma ordem de compras inexistente seja
exibida uma mensagem informando ao usuário que a ordem não existe.

Ajuste na tela "Entrada dos Serviços"  para validar a informação digitada no campo "Oficina".

Ajuste na tela "Recebimento de Solicitações de Serviço" para que no momento do recebimento seja validada a
configuração "Abertura Automática" da tela "Configurações do Sistema de Manutenção".

Ajuste na tela "Saída de Produtos para Setor", para que ao vincular uma ordem de serviço o campo "Código"
seja habilitado quando for acionado o botão "Pesquisar" e uma movimentação vinculada a ordem de serviço seja
gerada ao acionar o botão "Inserir Registro".

Ajuste na tela "Solicitação: Devolução de Produtos" para que, ao selecionar a opção "3 - Gasto de Sala" e clicar
no botão "Informa Kit", as informações do aviso de cirurgia e do atendimento sejam apresentadas na tela
"Consumo de Kits".

Ajuste na tela "Transferência Efetuada" para inclusão do parâmetro "Listar Transferências", com as opções:
"Todas", "Apenas Recebidas" e "Apenas Não Recebidas".

Ajuste na tela de configurações "Funcionamento", aba "Configuração dos Consignados", campo "Estoque", para
que seja possível informar mais de dois dígitos.

Ajuste na validação de exclusão das duplicatas na tela de "Documento de Entrada" para permitir utilizar o
mesmo sequêncial da parcela excluída.

Ajuste na validação de obrigatoriedade do campo "'Lote" na tela "Baixa de Produtos do Estoque" quando o botão
"Imprimir" é acionado.

Ajuste na validação de preenchimento obrigatório para as colunas "Lote", "Unidade" e "Qtde. Disp." da tela
"Baixa de Produtos" quando acionado o botão "Imprimir".

Ajuste na validação do campo "Conta" para verificar se o código informado é válido na tela de 'Abertura do
Processo'.

Ajuste na validação do campo "Esterilizadora"  da tela "Movimentação de Esterilização" para apresentar a
mensagem impeditiva caso a esterilizadora já esteja vinculada a algum processo de esterilização.

Ajuste na validação do campo "Oficina Destino" no processo de transferência de oficina da tela "Cadastro das
Ordens de Serviço" para considerar as oficinas que fazem vínculo com o usuário logado, conforme a
configuração "Usuários x Oficinas x Função" na tela de "Funcionamento".

Ajuste na validação do campo "Produto" da tela de "Solicitação de Compras" para impedir que o usuário
continue com o fluxo do processo, caso apresente alguma mensagem de validação.

Ajuste na validação do estoque para impedir que o campo seja alterado após a gravação da movimentação na
tela "Gasto de Sala".

Ajuste no campo "Atendimento" da tela "Consumo do Atendimento" para retornar o código do atendimento
selecionado.

Ajuste no carregamento da quantidade de entrada dos lotes dos produtos consignados na tela "Entrada dos
Produtos", para que seja apresentada a quantidade correta de produtos.

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 processo de "Saída de Produtos" para que ao efetuar uma saída seja gerado um saldo para uma
possível devolução, no processo de "Devolução de Produtos".

Ajuste no processo de controle de movimentações de estoque com quantidades fracionadas permitindo o
fracionamento das quantidades apenas quando sistema estiver habilitado para isso.

Ajuste no processo de criação dos planos de manutenção da tela de cadastro do "Plano de Manutenção" para
não permitir duplicidade de itens.

Ajuste no processo de devolução para impressão do comprovante na tela "Cancela gasto de sala sem
atendimento" onde será possível optar pela exclusão dos produtos consignados e/ou pela geração de
movimentações de devolução para setor dos movimentos em referência.

Ajuste no processo de geração das ordens de serviço, na tela "Geração das Ordens de Serviço", para
possibilitar a conclusão do processo.

Ajuste no processo de geração do relatório de "Divergências da Contagem" possibilitando que seja impresso
sem erros de compilação.

Ajuste no processo de inclusão dos registros da tela "Fornecedores e suas Atividades" não permitindo
lançamento em duplicidade.

Ajuste no relatório "Balanço Contábil" para realizar a exibição do cabeçalho em todas as páginas impressas.

Ajuste no relatório "Mapa de Separação de Produtos" para emitir no rodapé o nome da empresa conectada.

Ajuste no título do relatório "Devolução de Fornecedores Sintético" e na seleção das informações emitidas para
respeitar a empresa conectada no sistema.

Ajuste no valor da  coluna "Qtd. Inform." após preenchimento do campo "Quantid." na tela "Consumo de Kits".

Ajuste no valor do campo "Total (Total da Coleta - Descontos):" no relatório de "Solicitação de compra para
Coleta de Preço" exibindo o valor calculado.

Ajuste nos títulos das mensagens de alerta na tela de "Relatório de Ordem de Compras".

Ajuste nos valores de "Saldo Atual" exibidos na tela de consulta "Dados Consolidados".

Ajuste para corrigir inconsistência de valores, na gravação da Ordem de Compra, quando o campo "Vl Outros" é
informado.

Ajuste realizado na tela "Consolidação" para que a validação de transferências entre empresas não recebidas
considere apenas informações da empresa conectada no sistema.

Ajuste realizado na tela "Solicitação de Compras", quando selecionado o tipo "Serviço", retirando a exibição de
um botão que estava ao lado do campo "Descrição" e não possuia funcionalidade.

Ajuste realizado na validação do campo "Atendimento" ao realizar uma devolução na tela "De Pacientes" para
permitir a edição do campo "Unidade de Internação".

Ajustes na tela de autorização de ordem de compra para considerar os "Níveis de Autorização" com "Tipo de
Autorização" igual a "Ambos" no momento da consulta das ordens e realizar validação para desabilitar o botão
"Autorizadores" quando não existir ordens listadas na tela.

Criação da aba "Produtos", na tela "Planos de Manutenção", para que sejam informados os produtos utilizados
na manutenção.

Criação da funcionalidade de cancelamento de ordem de serviço por meio da tela "Cadastro da Ordem de
Serviço". Ao acionar o botão "Transfere Situação" e escolher a opção "Cancelado", será apresentada uma janela
para cadastro da justificativa do cancelamento. Após confirmá-lo, não será possível editar as ordens de serviço.

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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Criação da guia "Documentos", para anexar documentos ao contrato, e inclusão das informações do bem:
"Número de série", "Marca", "Modelo", "Periodicidade de manutenção" e "Vencimento garantia de compra", na
guia "Bens Contratados", na tela "Contrato de Manutenção".

Inclusão da informação "Situação" no "Relatório de Solicitação de Serviço".

Inclusão da obrigatoriedade do campo "Moeda" na tela de "Ordem de Compras" caso a configuração "Utiliza
moeda?" estiver ativa na tela de "Cadastro de Empresa".

Inclusão da validação da marca que está vinculada ao Fabricante do produto em referência no processo de
importação do arquivo de retorno do BIONEXO na tela "Receber Carrinho Bionexo", quando a chave de "Valida
Marca dos produtos na Importação do Bionexo?" da tela de "Funcionamento do Estoque" estiver ativa.

Inclusão do processo de envio de e-mail de notificação de ordem de compras para autorização nas telas de
"Formação da Ordem de Compra", "Autorização" e "Cadastro de Ordem de Compra", com base no nível de
autorização dos usuários e na configuração do campo "Envia E-mail Aut. OC em série?" na tela de
"Funcionamento do Estoque" o qual fica habilitado quando o campo "Aut. OC em série?" estiver ativado. Para
que seja incluído o e-mail do remetente é necessária a inclusão do parâmetro "DS_EMAIL_ENVIO"  no sistema
MGES na tela de "Cadastro Geral de Parâmetros".

Melhoria na performance de carga do relatório "Ficha de Rastreabilidade de Lotes".

Melhoria na tela "Saída de Empréstimo" para que a exibição do "Vl. Unitário" seja realizada de acordo com a
unidade selecionada.

Melhoria no agrupamento das informações das contagens e seus produtos no relatório "Divergência de
Contagem".

Melhoria no controle do status das ordens de compra realizado pela tela de "Entrada de Produtos" garantindo
que as ordens sejam concluídas ou não na medida que as entradas forem realizadas.

Na tela "Consulta de Ordem de Serviço" foi incluída  a informação "Prioridade". Cada linha do Grid terá sua
primeira coluna colorida de acordo com a prioridade, Vermelho - Muito Alta; Laranja - Alta; Amarelo - Média;
Verde - Baixa e Muito Baixa.

Na tela "Recebimento de Solicitações" foi incluída a coluna "Cancelada", e uma nova janela onde deve ser
informada a justificativa do cancelamento.

Na tela "Recebimento de Solicitações" foi incluída a informação "Prioridade", onde o responsável pelo
recebimento poderá alterá-la. Caso seja alterada, essa informação será salva apenas no momento do
recebimento.

Na tela "Solicitação de Serviço de Manutenção", ao pesquisar uma solicitação com status de cancelada, a
mensagem "A ordem de serviço foi cancelada, não será possível realizar alterações." é exibida e nenhuma
alteração será permitida.

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


