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O que há de novo?

Adicionada legenda ao relatório de posição de contas a pagar informando que o campo "valor do imposto" não é
sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

Adicionado campo "Nr. Parcela" para informar a quantidade de parcela ao realizar uma "Receita Direta" de
Cartão na tela de "Movimentação do Caixa".

Adicionado o processo de Vale a Vista na tela de "Processos".

Adicionados a descrição e o código do fornecedor quando houver e criadas colunas com as datas de emissão e
de vencimento no relatório de "Posição de Contas a Receber".

Adicionados a descrição e o código do fornecedor quando houver e criado uma coluna com a data de emissão
no relatório de "Posição de Contas a Pagar".

Adicionados os campos "Código da Administradora" e "Dt. Vencimento" e uma validação para documentos com
mais de uma parcela na tela de "Cancelamento de Movimentação do Caixa"..

Ajuste em mensagem exibida na tela "Recebimento de Convênio", para informar quando a soma do valor dos
itens da nota não bater com o valor total da nota.

Ajuste em todas as telas que possuem valores monetários, para obedecerem à configuração realizada na tela
"Moeda" para as casas decimais.

Ajuste na apresentação do tipo de operação do lançamento bancário na tela de "Conciliação Bancária".

Ajuste na consulta da tela de "Glosas por Procedimento" para exibir os motivos de glosas caso o convênio não
possua motivos específicos configurados.

Ajuste na consulta de borderô na tela de parâmetros do relatório "Borderô por boleto".

Ajuste na consulta dos registros de layout na tela de "Layout de Arquivos".

Ajuste na exibição das contas contábeis na tela de parâmetros do relatório "Posição de contas a pagar".

Ajuste na funcionalidade de geração de layout de extrato automático para o banco Santander na tela de
"Geração Automática Remessa/Retorno".

Ajuste na funcionalidade do botão "Marcar Todos" da tela de "Cadastro de Contas a Receber" na aba de
agrupamento.

Ajuste na lista de valores para o processo de multi-empresa do campo de "Borderô" no relatório de "Borderô por
Doc (Transferência)".

Ajuste na lista de valores para o processo de multi-empresa do campo de "Borderô" no relatório de "Borderô por
Doc".

Ajuste na tela "Conciliação Bancária", para que ao clicar no indicador "Agrupar Movimentação" não seja
apresentada mensagem de erro.

Ajuste na tela "Contas a Receber", para exigir o nome do cliente.

Ajuste na tela "Contas a Receber", para validar o centro de custo da empresa selecionada.

Ajuste na tela "Fechamento Financeiro", para permitir realizar o fechamento do mês financeiro sem interrupções.

Ajuste na tela "Geração de Arquivo da DIRF", para não emitir pagamentos sem impostos.

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 "Glosa por procedimento", para que seja preenchido automaticamente o valor dos campos "Qtd.
Reap." e "Valor Reap." ao efetuar um duplo click no campo "Valor Pré-Aceito".

Ajuste na tela "Manutenção do depósito do pagamento antecipado" para exibir o nome do paciente após
consulta do atendimento.

Ajuste na tela de "Cadastro de Contas a Pagar" na validação do botão de pagamento.

Ajuste na tela de "Cadastro de previsão de contas a pagar" para validar a configuração contábil da empresa
logada.

Ajuste na tela de "Cadastro do Contas a Pagar" na validação do cálculo do imposto.

Ajuste na tela de "Contas a Receber" para que a mensagem que o "Cliente não possui conta contábil" seja
exibida como um aviso e não como erro.

Ajuste na tela de "Depósito Antecipado" para exigir a informação da moeda da transação ao selecionar o caixa.

Ajuste na tela de "Importação de Títulos" para validar arquivos que estejam desconformes com layout padrão
definido.

Ajuste na tela de "Itens de Devolução" para permitir associação de devoluções de outras empresas.

Ajuste na tela de "Lançamento de Extrato" para não permitir informar setor quando o sistema financeiro não
estiver configurado para integrar com outros sistemas.

Ajuste na tela de "Pagamento" para validar o processo de baixa contábil quando o sistema não estiver habilitado
para utilizar contabilidade.

Ajuste na tela de "Prestação de Contas" na validação do processo de prestação, quando o resultado for menor
que zero.

Ajuste na tela de "Recebimento" para validar o processo de baixa contábil quando o sistema não estiver
habilitado para utilizar contabilidade.

Ajuste na tela de "Retorno de Cobrança" para preencher automaticamente o código do banco, quando informada
a conta corrente.

Ajuste na tela de importação de DDA para adequá-la também ao layout do DDA Itaú.

Ajuste na tela de previsão de contas à receber para salvar o cadastro corretamente.

Ajuste na validação do detalhamento para não permitir cadastrar dois impostos do tipo "ISS" no tela de
"Cadastro de Fornecedor".

Ajuste no campo "Tipo de documento" para apresentar vale a vista na tela de "Cancelamento da Troca de
Espécie dos Documentos".

Ajuste no cancelamento de pagamento no processo de multi-empresa

Ajuste no filtro de conta contábil da tela de "Cadastro de Contas a Pagar".

Ajuste no layout e agrupamento por banco do relatório de "Pagamentos Realizados" .

Ajuste no processo de alteração da data de lançamento para que seja modificada, automaticamente, a
competência do compartilhamento na tela de "Cadastro de Contas a Pagar".

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 alteração da data de pagamento do lote na tela de "Lote de Remessa".

Ajuste no processo de estorno de pagamento multi-empresa.

Ajuste no processo de geração de previsão de pagamento dos registros agrupados na tela de "Lote de
Remessa".

Ajuste no processo de pagamento de cheque na tela de "Pagamento".

Ajuste no rateio da retenção de imposto das parcelas do contas a pagar.

Ajuste no relatório "Pagamentos realizados" para permitir sua geração com o filtro "Quebra por conta"
selecionado.

Ajuste no relatório Gerencial de Caixa para considerar a configuração de casas decimais da moeda.

Ajuste no relatório Informe de cheques devolvidos por conta corrente para considerar a configuração de casas
decimais da moeda.

Ajuste no relatório de "Posição de Contas a Pagar" para que a versão sintética esteja de acordo com a analítica.

Ajuste no relatório de Auditoria/Verificação de Lotes para considerar a configuração de casas decimais da
moeda.

Ajuste no relatório de Dep. Antecipado Paciente para considerar a configuração de casas decimais da moeda.

Ajuste no relatório de Depósito Antecipado do Paciente para considerar a configuração de casas decimais da
moeda.

Ajuste no relatório de Estado de Caixas e Bancos por data de movimento para considerar a configuração de
casas decimais da moeda.

Ajuste no relatório de Estado de Caixas e Bancos por data de movimento para considerar a configuração de
casas decimais da moeda.

Ajuste no relatório de Gestão de tesouraria  para considerar a configuração de casas decimais da moeda.

Ajuste no relatório de de Cheques Devolvidos por Conta corrente para considerar a configuração de casas
decimais da moeda.

Ajuste no resumo do relatório de "Contas a Pagar" para retornar as devoluções pendentes.

Ajuste no tamnho do campo de descrição do boleto.

Ajuste nos totalizadores do relatório de "Auditoria em Recurso de Glosa".

Ajuste para não apresentar as contas a pagar que já foram quitadas no relatório de "Posição das contas a pagar
por fonte pagadora".

Ajuste para possibilitar a impressão dos recibos dos pagamentos realizados na tela "Contas Paciente Particular".

Bloqueio do campo "Regra de Rateio" para as contas a pagar já cadastradas no sistema financeiro.

Criada a chave de configuração "SN_VAL_COD_BAR" para que o usuário possa definir se será validada na
duplicata no código de barras a associação de contas a pagar ao lote da remessa.

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 de painel de fluxo de caixa para permitir a análise financeira das entradas e saídas de valores por
competência.

Implementação de novo relatório para análise de aceites de glosa.

Inclusão de "Contrato de Adiantamento" por tipo de Procedimento.

Melhoria de mensagem na exclusão dos grupos e usuários do financeiro na tela de "Grupos de Usuários e
Usuários".

Melhoria na tela de conciliação bancária. Ao realizar a pesquisa dos lançamentos, a tela permite que o usuário
informe mais parâmetros para aprimorar a busca por um lançamento específico.

Melhoria nas nomeclaturas da tela de "Geração de Arquivo da DIRF".

Melhoria nas nomeclaturas das configurações da DIRF na tela de "Configuração" do sistema financeiro.

Removida a funcionalidade de geração de imposto no pagamento na tela de "Encontro de Contas".

Tratamento na tela de "Recepção de Arquivos de Retorno" para que, quando for importado um arquivo com
pagamentos a serem estornados, seja informada, na tela "Ocorrências do Arquivo de Retornoquando", a
ausência do código do lançamento.

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


