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O que há de novo?

Adicionado filtro na tela de contas a receber para controle de formulário interno.

Ajuste ao carregar os dados das contas contábeis na tela de Configuração do Caixa.

Ajuste na descrição do desconto/acréscimo das telas de pagamento e recebimento.

Ajuste na lov do relatório Emissão de DARF para exibir somente contas a pagar dos impostos PIS, CONFIS,
CSLL e IR. Alteração do período de apuração que passou a ser o mês anterior a data de vencimento.

Ajuste na retenção de imposto do recebimento de nota fiscal de convênio e nota fiscal avulsa para seguir o tipo
do detalhamento na geração, emissão e recebimento da nota.

Ajuste na tela de Lançamento de Extrato Bancário para não permitir alterar a conciliação de movimentos já
contabilizados.

Ajuste na tela de Lote de Remessa no tratamento da validação do código de barras.

Ajuste na tela de Recebimento, no filtro de nota fiscal para quando for selecionado, exibir somente o documento
escolhido. Caso seja digitado o número da nota fiscal, serão exibidos todos os documentos com aquele número
de documento.

Ajuste no filtro do Relatório Notas/Contas a Receber de Convênio para não considerar as contas a receber
canceladas.

Ajuste no processo de cancelamento de pagamentos de documentos pagos por arquivo de retorno bancário ou
em dinheiro.

Ajuste no processo de contas a pagar para que o imposto seja associado ao código da empresa referente.

Ajuste no processo de renegociação de documento vinculado a um contas a receber de agrupamento na tela de
Status do Documento.

Ajuste no relatório Demostrativo de Despesas por Conta de Custo para ajustar o cálculo do valor total e
percentual total.

Ajuste no saldo das contas para associar a um contas a receber de Agrupamento na tela de Cadastro de Contas
a Receber.

Ajuste para exibir a tela de visualização dos aditantamentos ao realizar um pagamento na tela de pagamentos.

Ajuste para que não seja permitido salvar um contas a receber com setor inválido na tela de Cadastro de Contas
a Receber.

Ajuste para que seja exibido o valor correto do saldo do caixa na tela de Pagamento.

Ajuste para que seja obrigatório informar um responsável durante o recebimento de uma conta a receber de
contrato de adiantamento na tela de "Recebimento".

Ajuste realizado na Central de Recebimento para que seja possível filtrar pelo processo.

Ajuste realizado na associação de código de barras na tela de contas a pagar.

Ajuste realizado na tela de Cadastro de Aplicações para que seja gerado o valor de moeda correta na
movimentação.

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 realizado na tela de recebimento para que seja gerado o recibo com o valor de apenas uma parcela do
recebimento.

Ajuste realizado na tela de transferência entre contas correntes ao imprimir cópia de cheque.

Ajuste realizado na tradução da tela de pagamento.

Criada a opção de retorno de boleto de cobrança.

Criado o menu para os relatórios de Gestão de Contas Financeiras.

Criado o parâmetro "Habilita distribuição de contas no recebimento?" na tela "Configuração do Financeiro", aba
"Internacional", que possibilita a exibir a distribuição de conta contábeis, na emissão e reimpressão de recibo.

Disponibilização das regras de alçada para restrição de usuários no processo de aceite de glosa.

Efetuado o tratamento da geração do Relatório de Extrato Bancário para Excel.

Efetuado o tratamento da geração do Relatório de Movimentações de Caixa para Excel.

Incluída validação no relatório de situação de nota fiscal para não trazer contas estornadas.

Na tela de layout de arquivos foi adicionado validação para desabilitar o campo "Validar Pasta" quando o tipo de
geração estiver como local.

Na tela de recebimento convênio foi ajustado o tratamento de validação da gravação dos recebimentos.

Na tela do relatório de recurso de glosa foi implementado o filtro de agrupamento dos procedimentos.

No cadastro de administradora de cartão de crédito foi feito um tratamento para aceitar cadastro com taxa
admninistrativa com valor zero 0 ou null. No momento de salvar apresentará uma mensagem informando se
deseja continuar o processo.

No relatório de Contas a Pagar por Conta de Custo foi feito ajuste nos cálculos do rateio do centro de custo.

No relatório de Contas a Pagar por Conta de Custo foi feito ajuste nos totalizadores do relatório.

No relatório de Títulos Financeiros foram feitos ajustes nos parâmetros.

No relatório de contas a pagar foram incluidos filtros para permitir selecionar multiplas Empresas, Fornecedores
e Tipos de documento.

Novo relatório de impressão de títulos financeiros (contas a pagar e contas a receber).

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


