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O que há de novo?

A tela "Autorização das Ordens de Compra" foi ajustada para permitir que após autorizada uma ordem de
compras, seja possível modificar o status dessa ordem para aberta ou não autorizada.

A tela "Contagem Aberta" foi ajustada para habilitar os campos de lote, validade e série de acordo com as
configurações do produto.

A tela "Entrada de Produtos" foi ajustada para verificar se já existe entrada parcial de produtos para ordem de
compras, caso exista uma entrada com o mesmo código de fornecedor, número de documento e número de
série, o sistema deixará o "Tipo de Entrega" como "Parcial".

A tela "Recebimento de transferência entre empresas" foi ajustada para informar ao usuário quando se tentar
efetuar o recebimento de um produto que não possua vinculo com a empresa logada.

A tela "Relatório de Custos de Consumo por Setor Agrupado por Espécie" foi ajustada para que ao  informar um
setor, estoque ou período e clicar no botão "Imprimir",  o sistema mantenha os valores informados nos
respectivos campos.

A tela "Relação de Etiquetas de Produtos" foi ajustada que quando o produto possuir localização no estoque e a
etiqueta for configurada para imprimir localização, o sistema imprimir a localização do produto na etiqueta.

A tela "Separação de Produtos" foi ajustada para informar que quando nenhum dos produtos possuir
endereçamento de lote o botão "Separar Todos" ficará desabilitado, e caso algum dos produtos não possua a
informação será exibida durante o processo de separação.

Adicionada a impressão em formato excel nos relatórios "Balanço Contábil", "Transferências Efetuadas",
"Posição de Estoque Consolidado" e " Histórico de Entrada X Saída Consolidado".

Adicionada a tela "Estoques" a opção "Informa a ultima dispensação do produto na saída para paciente", que
caso selecionada como "Sim", ao selecionar um produto na tela "Saída de Produtos para Paciente" e já existir
uma movimentação prévia do produto para o paciente informado, o sistema irá informar na tela os dados dessa
movimentação.

Ajusre na tela "Solicitação de Produtos ao Estoque" foi ajustada para que, quando em "Configurações" a chave
"SN_FILTRA_LOV_PRODUTO" estiver com o valor "S", ao clicar no campo produtos o sistema só apresentar a
lista de valores ao clicar no botão "Pesquisar ".

Ajuste do cálculo das duplicatas quando lançada com frete incluso, na tela "Ordem de Compra".

Ajuste na funcionalidade do botão "Imprimir" da tela "SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS" para permitir salvar a
solicitação de acordo com a configuração "Permite Cadastrar uma Solicitação de serviço quando existir o serviço
sem avaliação ?" na tela "Funcionamento".

Ajuste na tela "Abertura do Inventário" para permitir que o usuário possa filtrar a busca de produtos, antes de
realizar a consulta, e otimizar o tempo de resposta da informações pesquisadas.

Ajuste na tela "Atender", para apresentar o código do atendimento quando a consulta retornar uma solicitação
de produtos ao estoque com atendimento de outra empresa.

Ajuste na tela "Autorização de Ordens de compra", com a finalidade de melhorar o desempenho da tela as
informações relativas a quantidade de itens da ordem só serão carregadas quando se clicar no botão
"Produtos".

Ajuste na tela "Cadastro da Composição dos Kits", para tornar obrigatória a informação do campo "Setor
Principal".

Ajuste na tela "Composição de Caixas Cirúrgicas", para tornar obrigatória a informação do campo "Setor
Principal".

Ajuste na tela "Entrada de Produtos" para otimizar a aplicação direta por setor.

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 Produtos" para quando informados os campos "Documento", "Serie" e "Fornecedor",
caso exista um documento já cadastrado com essas informações o sistema deverá carregar automaticamente
os campos "Data de Entrada" e "Data de Emissão".

Ajuste na tela "Movimentação de Arsenal - Entrada", para permitir o lançamento de composição sem controle de
esterilização, mesmo que não tenha sido liberada na fase de esterilização.

Ajuste na tela "Movimento de Esterilização" para retornar os dados corretos ao realizar consulta.

Ajuste na tela "Ordem de Compras" para que ao mudar o código do fornecedor o sistema não apague a data
final do campo "Período de Entrega".

Ajuste na tela "Ordem de Serviço" para considerar a configuração "Solicitar e Atender" da tela "Usuários x
Ofinina x Função".

Ajuste na tela "Solicitação de Compras" padronizando o nome do arquivo exportado para o bionexo.

Ajuste na tela "Solicitação de Compras", para gerar a quantidade de parcelas da programação de entrega de
acordo com as opções selecionadas.

Ajuste na tela "Solicitação de Serviço" para que seja possível realizar uma solicitação de serviço preenchendo o
campo "Código do Bem".

Ajuste na tela de "Entrada dos Serviços", para habilitar o botão "Concluir e Avaliar" ao concluir uma entrada e
limpar a tela, permitindo uma nova entrada.

Ajuste na validação do campo "Código Composição" na tela "Movimentação de Arsenal - Saída" para permitir
informar/selecionar as composições que estão disponíveis para saída do arsenal.

Ajuste na validação do cálculo do frete FOB ao realizar a conclusão da nota, na tela de "Entrada de Produtos".

Ajuste na validação do código do produto ao realizar a alteração da quantidade atendida na tela "Ordem de
Compras".

Ajuste nas telas "Composição de Caixas Cirúrgicas" e "Cadastro da Composição dos Kits" para exbir a
mensagem "Esse campo é obrigatório", quando o setor não for informado.

Ajuste no "Relatório Estatístico de Devolução" para que no campo total de percentual de devoluções, sejam
somados os valores de todos os percentuais de devolução.

Ajuste no campo "Identificador" na tela "Padrão de perguntas para cálculo do ranking" para não realizar a
alteração quando o Identificador estiver vinculado a formula de cálculo do ranking.

Ajuste para emitir o nome do solicitante no relatório "Termo de Abertura de Ordem de Serviço".

Ajuste para exibir os dados da tela de "Saída de Produtos para Setor", chamada através da tela de "Ordem de
Serviço".

Ajuste para permitir cadastrar uma ordem de compra para um fornecedor que possua um tipo de documento
com descrição de ate 40 caracteres na tela de entrada de produtos.

Alinhados os campos do relatório "Baixa de Produtos" para ser exportado o CSV de forma ordenada.

Alteração na tela de entrada de serviço para permitir visualizar as despesas do tipo "Serviço", quando houver
envio de arquivo para o SES.

Implementada a exibição da moeda nos relatórios "Ordem de Compras Autorizadas, Não Autorizadas e
Canceladas", "Resumo das Ordens de Compras por Fornecedor", "Relatório de Ordem de Compras Pendente",
"Compras Por Especie", "Relatório de Quadro Demostrativo" e "Resumo de Coletas" que será exibida caso o
sistema esteja configurado para utilizar Multimoedas.

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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Incluida validação de obrigatoriedade dos lotes para produtos que controlam lote na tela de "Entrada de
Produtos".

Inclusão da validação na tela "Autorização das Ordens de compra" para que seja autorizado uma ordem de
compras apenas por um usuário de cada nível hierárquico quando a configuração "Autorização de Ordem de
Compras em série" estiver como "Sim" na tela " Funcionamento".

Inclusão das colunas (Moeda, câmbio, Vl Moeda), da qual carregará a moeda cadastrada na ordem de compra

Inclusão das colunas (Moeda, câmbio, Vl Moeda), da qual carregará a moeda cadastrada na ordem de compra

Inclusão do campo "Moeda" responsável pela conversão dos valores a serem calculados conforme o câmbio
informado.

Inclusão do campo "Moeda" responsável pela conversão dos valores a serem calculados conforme o câmbio
informado.

Inclusão do campo "Qt Estoque" no relatório "Solicitação de Produtos - Setores" para que seja impresso o saldo
do produto atendido de acordo com a unidade selecionada na "Solicitação do produto ao estoque", e
previamente configurado na aba "Comprovante" na tela "Estoque" como "R_SAIDA_SETOR_COMP" na
configuração de comprovante.

Inclusão dos campos de legendas das moedas utilizadas nas cotações de cada fornecedor.

Incluída mensagem informativa na tela do "Relatório de Movimentação por Classificação" indicando que serão
apresentados todos os produtos não psicotrópicos conforme escolha do parâmetro de configuração do campo
"Produtos Control.?".

Melhoria na tela de "Entrada de Produtos" para que o campo "Gerar Aplic. Direta" seja preenchido de acordo
com a configuração geral do sistema.

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


