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O que há de novo?

Adaptada a tela de entrada dos produtos para carregar os dados da conferência.

Adicionada a configuração de utilização de dispensário eletrônico na tela de configuração de estoque.

Adicionadas as telas de "Acompanhamento de compras por produto" e "Acompanhamento de solicitação de
compras".

Ajustada a validação do campo de código do produto para que conclua o desmembramento do kit produzido por
fórmula na tela "Devolução de Gasto de Sala".

Ajustado o "Relatório de Solicitação de Compras" para exibir a situação atual da solicitação de compras.

Ajustado o filtro "Produtos a Serem Considerados", na tela Contagem de Produtos por Estoque.

Ajustado o relatório de "Abertura de Ordem de Serviço" para que o campo "Serviço Solicitado" comporte a
exibição de até 250 caracteres.

Ajuste do Relatório "Documento de Devolução por Paciente" com a finalidade de exibir em um melhor
posicionamento o campo "Fornecedor".

Ajuste na mensagem de erro exibida ao tentar confirmar o consumo de um OPME sem que seu fornecedor
possua condição de pagamento configurada.

Ajuste na relatório de "Devolução para Paciente" para que o campo "Hora Saída" exiba a correta da hora em
que a devolução foi realizada.

Ajuste na tela " Geração do Inventário" para que ao informar uma contagem inexistente no campo "Contagem"
seja exibida uma mensagem informativa impeditiva ao usuário.

Ajuste na tela "Aprovação de Solicitação de Compras" para permitir a autorização em série de solicitações com
mais de dois níveis de autorização.

Ajuste na tela "Atendimento de Solicitações" com a finalidade de que, ao "Reabrir a Movimentação", a tela
questione o usuário sobre os possíveis motivos da divegência na movimentação.

Ajuste na tela "Avaliação do Fornecedor", com a finalidade de registar o nome do usuário realizador da
avaliação.

Ajuste na tela "Cadastro de Serviços" para incluir as colunas Unidade de Medida, Espécie, Classe, Subclasse,
Conta Alternativa e Conta SIGFE, no grid de cadastro de serviço.

Ajuste na tela "Configuração de Funcionamento do Estoque" para incluir o parâmetro "Permitir lançar nota fiscal
com produto e serviço?" na opção de "Parâmetros de Entrada de Produtos".

Ajuste na tela "Configurações do Sistema de Manutenção" para incluir os campos "Exibir as colunas: Espécie,
Classe, Subclasse, Conta Alternativa e Conta SIGFE, no grid de cadastro de serviços" e "Obrigar informar
Espécie, Classe, Subclasse, Conta Alternativa e Conta SIGFE, no cadastro de serviços", na aba "Parâmetros".

Ajuste na tela "Confirmação de Consumo" para melhorar as mensagens exibidas ao usuário.

Ajuste na tela "Consulta de Ordens de Compra" para que ao realizar a consulta o sistema não considere a data
de autorização da ordem.

Ajuste na tela "Devoluções ao Fonecedor" para que ao acessar o campo "Entrada" sejam visualizadas apenas
as entradas de produto consignado que não estão associadas a confirmação de consumo.

Ajuste na tela "Digitação Aberta de Contagens" com a finalidade de impedir que a tela carregue informações de
produtos com lotes zerados.

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 "Entrada de Consignados" para que os campos "Série", "Documento" e "CFOP" respeitem a
confiuração "SN_OBRIGA_DOC_EMP" cadastrada na tela "Cadastro geral de Parametros".

Ajuste na tela "Entrada de Empréstimo" com a finalidade de melhorar a performance do bloco "Saídas".

Ajuste na tela "Entrada de Empréstimo" para que ao informar um estoque inexistente no campo "Estoque" seja
exibida uma mensagem informativa ao usuário.

Ajuste na tela "Entrada de Produtos" para exibir mensagens informativas quando no processo de aplicação
direta for informado um atendimento com pendências.

Ajuste na tela "Entrada de Produtos" para permitir que seja lançada uma nota fiscal com o mesmo número de
documento, mesma série e mesmo fornecedor, de uma nota de serviço lançada anteriormente.

Ajuste na tela "Entrada de Produtos" para que se informado valor no campo "IPI" a tela realizar uma validação
de cálculo, de modo a impedir a entrada caso exista incosistência no valor total da nota.

Ajuste na tela "Entrada de Serviços" para permitir que seja lançada uma nota fiscal com o mesmo número de
documento, mesma série e mesmo fornecedor, de uma nota de produto lançada anteriormente.

Ajuste na tela "Entrada dos Serviços" para que, ao realizar uma entrada de serviços oriunda de uma ordem de
compra, ao clicar no botão "Serviços" a tela automaticamente carregue os serviços informados na ordem.

Ajuste na tela "Formação de Ordens de Compra" para que, quando for informado no campo "Solicitação de
Compras" uma solicitação inexistente ou sem coleta de preços associada, seja exibida uma mensagem
informativa e o usuário seja impedido de continuar o processo.

Ajuste na tela "Fornecedores e suas atividades" para que ao cadastrar um novo registro, seja exibida mensagem
de cadastro realizado com sucesso, ao usuário.

Ajuste na tela "Ordem de Serviço" para que ao realizar uma tranferência de oficina, o sistema envie um e-mail
ao usuário com os detalhes da operação.

Ajuste na tela "Privilégio de Autorização por Usuário" para que ao selecionar o campo "Nível" seu valor apareça
ordenado.

Ajuste na tela "Produtos" para que quando utilizado o processo "Central de Compras Unificado", a empresa
centralizada possa utilizar as funcionalidades "Bloqueia" e "Movimenta".

Ajuste na tela "Saída de Empréstimo" para que ao informar um produto do tipo "Kit" seja exibida uma mensagem
impeditiva ao usuário.

Ajuste na tela "Saída de Produtos Para Setor" com a finalidade de impedir que no campo "Setor" sejam
informados setores não pertencentes a empresa logada.

Ajuste na tela "Saída de Produtos para Paciente" com a finalide de impedir que o usuário consiga cadastrar uma
movimentação sem produtos vinculados.

Ajuste na tela "Saída de produtos de segurança" para que qualquer usuário seja informado como recebedor dos
produtos da saída.

Ajuste na tela "Solicitação de Compras" para que quando informando no campo "Estoque" um código de
estoque inexistente, seja exibida uma mensagem informativa ao usuário.

Ajuste na tela "Solicitação de Serviços" com a finalidade de que, ao clicar no botão "Visualizar Arquivos", o
sistema exiba na URL o nome do arquivo.

Ajuste na tela "Solicitações de produto ao estoque" para que ao selecionar a opção "Paciente" e não for
informado o código do atendimento, o sistema emitir uma mensagem informativa .

Ajuste no "Relatório de Análise de Compra", com a finalidade de ajustar a consulta do relatório para calcular a
média de consumo, quando o filtro, todos os estoques, estiver selecionado.

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 "Relatório de Ordem de Compras" com a finalidade de melhorar o posicionamento do campo
"Especificação".

Ajuste no "Relatório de Saída Para Paciente" com a finalidade de melhorar os filtros de consulta do relatóriio.

Ajuste no "Relatório de Saída de Empréstimo" com a finalidade de exibir um melhor posicionamento da
descrição do hospital emitente.

Ajuste no Relatório "Ficha de Rastreabilidade de Lote" para que o campo "Validade" seja exibido no formato dia,
mês, ano.

Ajuste no layout do cabeçalho do Relatório de Relação de Estoques Cadastrados que ao ser impresso estava
sobrepondo as informações.

Ajuste no processo de "Transferência entre Estoques" para detectar transferências de saldo de doação.

Ajuste no processo de impressão de etiquetas do tipo rótulo de produto, realizado pela tela "Solicitações de
Produtos" para exibir mensagem de validação caso ocorra alguma incosistência na validação dos códigos de
barras dos produtos.

Ajuste no relatório "Documento de Saída por Paciente", com a finalidade de melhorar o agrupamento das
informações exibidas no relatório.

Ajuste no relatório "Saída de Produtos por Paciente"  com a finalidade de exibir a descrição do campo "Mot.
Divergencia".

Ajuste realizado na tela "Entrada de Produtos" para que no momento da entrada seja realizada a verifiação do
processo de custo médio utilizado pela empresa logada.

Ajuste realizado na tela "Entrada de Produção de Produtos"  para garantir que as informações digitadas para o
último "Item de Composição" sejam validadas e gravadas ao acionar o botão "Concluir".

Ajuste realizado no relatório "Ordem de Compra Aberta por Fornecedor/Estoque", emitido por meio da tela "Em
Aberto por Fornecedor/Estoque", para que na coluna "qt.dias em atraso" sejam exibidos apenas valores inteiros.

Ajuste realizado nos relatórios para exibir as casas decimais corretamente.

Alterada a seleção dos dados do relatório de posição do estoque simplificada retroativo melhorando seu tempo
de impressão.

Criada configuração por empresa para controle de movimentação, alta vigilância e bloqueio de compras no
cadastro de produto. A configuração só vai ter efeito se o controle de lote e validade for por empresa.

Criado processo de acompanhamento da evolução do consumo de energia elétrica, água e gás.

Criado relatório de "Mapa de Distribuição de Medicamentos" onde será possível listar todas as solicitações de
produtos ao estoque que estão pendentes de atendimento para as farmácias.

Criado um mapa de acompanhamento das solicitações não recebidas que está localizado no menu Almoxarifado
- Consultas - Acompanhamento de Receb. de Solicitações. Esse processo de acompanhamento só exibe as
pendências dos últimos três dias e contém um refresh automático a cada 5 minutos.

Criação do processo de impressão de etiquetas de "Dose", possibilitanto rastreabilidade das manipulações de
medicamentos.

Descontinuada a tela "Alteração de Lote e Validade" em decorrencia de que o processo de inventário do
suprimentos já contempla todas as funcionalidades desta tela.

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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Disponibilizada a configuração "Permite alterar a data da produção após a conclusão da produção", na opção
"Configuração de Kit" da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque", para controlar a permissão de
alterar data e hora da produção, na tela "Produzir Kit", após a produção estar concluída.

Disponibilizada a configuração Conferência com as opções Abrir, Conferir, Validar, Cancelar e Gerar Entrada
que permitirá o controle de quais ações cada usuário poderá fazer nas conferências de cada estoque.

Disponibilizada a possibilidade de controlar o retorno do saldo no recebimento parcial de uma transferência
entre estoques. Esse controle será feito mediante configuração de funcionamento do estoque.

Disponibilizada tela para incluir, alterar, detalhar e excluir a conferência cega da entrada dos produtos.

Disponibilizada tela que listará as conferências cegas cadastradas e permitirá informar a quantidade conferida,
validar, cancelar, gerar entrada, imprimir a conferência e imprimir a divergência entre a quantidade informada na
entrada da conferência e a efetivamente conferida.

Disponibilizado filtro pelo código do atendimento na tela de cadastro de "Ordem de Compra".

Disponibilizado o campo "Usa Conferência na Entrada?", na tela de configurações "Funcionamento", para
indicar se as entradas de produto no estoque passarão obrigatoriamente pelo processo de conferência.

Inclusão da tela "Saída de Produto de Fornecedor", na qual será registrada a saída do produto que tenha
quantidade de doação disponível no estoque para um determinado setor, informando "Fornecedor", "Motivo",
"Data e Hora da saída" e para que "Unidade de Internação" esse produto será encaminho. Além do "Nr Doc.",
"Série", "CFOP" que suas obrigatoriedades dependem da chave "SN_OBRIGA_CAMPOS_SAISET_FORN"
associada ao sistema "MGES" na tela de "Cadastro Geral de Parâmetros".

Inclusão da tela de cadastro " Motivo de Saída de Produtos para Fornecedor". A tela é composta pelo "Código" e
"Descrição" do motivo a ser cadastrado, podendo ainda informar se o motivo em referência encontra-se "Ativo",
afim de vincular tais cadastros na tela de "Saída de produto de Fornecedor".

Inclusão do campo "Empresa Solicitante" no layout das telas "Solicitação de Produtos", "Separação de
Produtos" e no relatório "Mapa de Separação de Produtos".

Inclusão do relatório "Documento de Saída por Fornecedor", emitido pela tela de "Saída de Produtos de
Fornecedor", no qual serão exibidos os comprovantes da movimentação, baseado no código do movimento
gerado na tela.

Incluída restrinção de produtos classificados como "KIT" no campo "Produtos" da tela de "Saída de Produtos
para Emprestimo".

Melhorada a mensagem exibida na tela "Devolução para Setor" ao sair do campo "Código de Barras" sem tê-lo
preenchido, o sistema estando configurado para obrigar o lançamento do código de barras dos produtos.

Melhoria na tela de "Expurgo". A validação do colaborador deve considerar, além do cadastro de prestador, o
cadastro de usuário do identificador informado pelo usuário ou selecionado pela lista de valores.

Melhoria no relatório analítico de esterilização. Ao gerar o relatório, o campo "Identificação" deverá exibir o nome
do responsável pela movimentação de esterilização correspondente.

Melhoria no relatório de balanço contábil sintético. Os valores apresentados no relatório de balanço contábil
sintético devem ser iguais aos valores totais para cada espécie no relatório de balanço contábil analítico.

Melhoria no relatório de ordem de compras. O campo que exibe a descrição do produto deverá exibir a
informação completa, sem omitir nenhuma parte do texto ou sem cortar a descrição de modo a diminuí-la.

Melhoria no relatório de produtos com prazo de validade, agrupando por espécie. Ao executar o relatório, as
datas informadas no campo "Validade" devem ser consideradas, tanto a data inicial, quanto a data final.

Melhoria no relatório de saída e devolução por espécie consolidado. O "Total Geral" deve ser o resultado da
soma do item "Total da Espécie".

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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Realizada a inclusão do "CNPJ" na lista de valores do campo "Fornecedor", nas telas de consulta "Ordem de
Compra" e de cadastro "Coleta de Preços".

Realizada a inclusão do processo de aplicação do Kanban na tela "Estoque Através da Demanda / Curva ABC"
afim de indicar o andamento dos fluxos de produção resultando no cálculo do Estoque Minimo, Ponto de Pedido
e o Estoque Máximo, apenas quando a configuração "UTILIZA_KANBAN_CALC_DEMANDA" vinculado ao
sistema "MGES" estiver ativa na tela de "Cadastro Geral de Parâmetros".

Remoção do campo "Utiliza conferência na Contagem" da tela "Estoques".

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


