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Evoluções

1

Evoluções

1.1

Acerto de carga

1.1.1

Valor de acerto exibido incorretamente

1

Resumo
Ao terminar de acertar a carga, o valor do acerto ficava aparecendo no programa
[acc157b.w].

Descrição
O programa de pré-acerto, [acc157b.w], foi alterado para facilitar a digitação.
O programa de acerto de carga foi alterado para, ao fechar uma carga, focar no campo
para informar a próxima carga.
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1.2

Comissões

1.2.1

Nova regra de comissão
Resumo
Implementação de nova regra de comissão.

Descrição
Nova regra de comissão:
1) Buscar a comissão do produto. Caso o percentual do produto seja zero, buscará o
percentual da linha comercial.
2) Buscar a comissão do representante. O percentual de comissão será o de comissão do
produto (1) multiplicado pelo de comissão do representante (2).
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1.3

Compras

1.3.1

Opção de herança de percentual do fornecedor

3

Resumo
Havia a necessidade de utilização de novo percentual de complemento no programa
"Replicação de pedidos de compra", [com3006c.w].

Descrição
No programa "Replicação de pedidos de compra", [com3006c.w], o percentual era sempre
herdado do pedido origem. Foi incluída, então, uma opção para permitir optar entre herdar
o percentual do pedido ou do fornecedor.
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1.4

Faturamento

1.4.1

Exibição de código de barras da chave Nf-e no canhoto do Danfe das
distribuidoras farma
Resumo
Exibição de código de barras da chave Nf-e no canhoto do Danfe das distribuidoras
farma.

Descrição
O Danfe das distribuidoras farmas foi alterado para, no canhoto, mostrar o código de
barras da chave Nf-e.
Obs.: Deve-se pegar o arquivo Obf\Danfe\Farma\NFe-Danfe.rpt e colocar na pasta onde
está configurado o Nf-e.
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1.4.2

5

Implementação de mensagem no [cdt1091b.w]
Resumo
Implementação de mensagem no "Benefício Fiscal sobre IPI", [cdt1091b.w].

Descrição
Alterado o processo de geração de observações da nota fiscal de saída para criar a
mensagem automática:
“SAÍDA COM SUSPENSÃO DE IPI CONFORME ARTIGO 29 DA LEI 10.637 DE 30/12/2002 E IN
SRF 207 DE 27/09/2002”, nos casos em que o cliente possua "Benefício Fiscal sobre IPI"
setado na tela [cdt1091b.w].
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1.5

Gerencial

1.5.1

Processo de demonstrativo de fluxo de caixa
Resumo
Implementações de configurações necessárias para envio das informações de fluxo de
caixa para o GAV.

Descrição
Alterações na estrutura do fluxo de caixa configurável para o processo de Demonstrativo
de Fluxo de Caixa.
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1.6

Obrigações fiscais

1.6.1

Aumento de casas decimais no [obf163.w]

11

Resumo
Implementação no programa "Cadastro de regime Simples Nacional", [OBF163.w].

Descrição
Alterado "Cadastro de regime Simples Nacional", [OBF163.w], para permitir informar até 4
casas decimais (exceto o campo "Receita").
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Identificação de alterações
Resumo
Implementação de identificação de alterações.

Descrição
O programa de inventário fiscal foi alterado para, ao mudar o valor ou quantidade de
algum produto, marcar que é uma alteração [obf143a.w] e [obf143b.w]. No relatório
[obf2012i.w], será possível identificar que foi uma alteração feita pelo usuário.
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1.7

Principal

1.7.1

Situação do pedido - mais opções

13

Resumo
O programa "Pedido por município", [ven2032i.w], permitia a seleção de apenas uma
situação por vez.

Descrição
O programa "Pedido por município", [ven2032i.w], foi alterado para permitir a opção de
mais de uma situação de pedidos.
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Implementação de exportação de campo
Resumo
Implementação de exportação de campo.

Descrição
O programa de exportação de dados do faturamento para o Sadig foi alterado para
exportar mais um campo: DespAcessoria [->>>>>>>>>>9.99].
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1.7.3

15

Aumento de fonte no [DVen4019.w]
Resumo
Implementação no programa "Descontos", [DVem4019.w].

Descrição
O programa que mostra os descontos no pedido de venda, "Descontos", [DVem4019.w],
foi alterado para a fonte ficar maior.
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Filtragem de produtos liberados
Resumo
Havia a necessidade de visualização apenas dos produtos liberados no programa "Zoom de
itens", [Cdt108z.w].

Descrição
O programa "Zoom de itens", [Cdt108z.w], foi alterado para exibir opção para filtrar
produtos liberados.
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1.8

Sped

1.8.1

Implementação de geração do Bloco K - Sped Fiscal

17

Resumo
Implementação de geração do Bloco K - Sped Fiscal.

Descrição
Alterado o processo de geração do arquivo texto do Sped Fiscal para criar o bloco K caso
este esteja marcado.
Nessa versão estão sendo criados os blocos:
- K001
- K100
- K200
- K280
- K990
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1.9

Vendas

1.9.1

Melhoria em mensagem no [ven334.w]
Resumo
Ao realizar a duplicação de pedidos, era exibida uma mensagem informando que se devia
verificar o programa [ven414.w] para identificar os motivos dos pedidos bloqueados, mas
não havia bloqueio dos pedidos.

Descrição
Melhorada mensagem apresentada no programa "Agrupamento e duplicação de pedidos de
venda", [VEN334.w]. Só irá exibir a informação de pedidos bloqueados quando o pedido
ficar bloqueado.
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1.9.2

19

Filtro no "Produtos por Representantes", [VEN130.w]
Resumo
Implementação de filtro no "Produtos por Representantes", [VEN130.w].

Descrição
Inserido filtro por fornecedor no programa "Produtos por Representantes" [VEN130.w].
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Novas colunas no "Pedido batch"
Resumo
Implementação de colunas no programa "Pedido batch", [Ven310a.w].

Descrição
Foram inseridas colunas "Cod. Rota" e "Rota" no programa "Pedido batch" [Ven310a.w].
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Manutenções

2.1

Contas a receber

2.1.1

Retorno Itaú sem juros e valor maior que título

21

Resumo
O programa de retorno do banco Itaú fez uma baixa de títulos que não tinha juros e o
valor pago era maior que o saldo do título.

Descrição
O programa de retorno do banco Itaú foi alterado para não baixar os títulos que não
tenham juros e o valor pago seja maior que o saldo do título.
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Inconsistência na exibição de histórico
Resumo
Ao imprimir os dados do título pelo programa de manutenção de títulos, [fin1000a.w], o
programa não estava mostrando o histórico completo.

Descrição
O programa de manutenção de títulos, [fin1000a.w], foi alterado para, ao imprimir os
dados do título, quando o histórico for grande, mostrar a descrição completa.
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2.2

Entradas

2.2.1

Valores de impostos incoerentes

23

Resumo
Os valores de impostos estavam incoerentes com os
cadastrados no programa "Recebimento", [ent300.w].

percentuais

de

tributação

Descrição
Estava ocorrendo uma herança do imposto do XML e uma alteração de dados do produto
da nota. Assim, foi feita a inclusão de uma validação para não permitir alterações em
notas importadas via XML.
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2.3

Estoque

2.3.1

Total exibido incorretamente
Resumo
O programa "Inventário de estoque", [ESU217i.w], estava exibindo o total (quantidade x
custo) incorretamente.

Descrição
O programa relatório "Inventário de estoque", [ESU217i.w], foi alterado para exibir
corretamente o total (quantidade x custo). Quando a quantidade possuía fração e o
parâmetro 638 estava "SIM", a quantidade era exibida arredondada, mas o total era
calculado baseado no valor fracionado.
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2.4

Faturamento

2.4.1

Mensagem de inconsistência na autorização de NF-e

25

Resumo
Após atualização do sistema, o mesmo estava apresentando a mensagem: "Instance
validation error: "" is not a valid value for TNFeInfNFePagDetPagTPag.".

Descrição
O processo de autorização de NF-e foi alterado para não ocorrer a mensagem "Instance
validation error: '' is not a valid value for TNFeInfNFePagDetPagTPag".
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Cálculo indevido de ICMS desonerado
Resumo
Ao tentar autorizar certa nota, a mesma estava apresentando a seguinte rejeição: "Total
do ICMS desonerado difere do somatório dos itens".

Descrição
O sistema estava calculando ICMS desonerado para cliente pessoa física sendo que,
nesse caso, o mesmo não tinha direito ao crédito de ICMS.
O processo de geração da nota fiscal foi alterado para, quando se tratar de cliente não
contribuinte, o sistema não calcular valor de ICMS desonerado.
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Redução de ICMS para vendas de SP para MG
Resumo
O sistema não reduzia a base de ICMS próprio de 12 para 7% nos casos de vendas de SP
para MG com o NCM 1701.99.00.

Descrição
Alterado o processo de geração da nota fiscal de saída para, quando se tratar de casos
de vendas de SP para MG em que o item possua NCM 1701.99.00 e CEST 17.099.00, o
sistema tratará a redução da base de ICMS próprio de 12 para 7% no cálculo do ICMS
ST.
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Mensagem de inconsistência - Rejeição 867
Resumo
Ao tentar autorizar certa nota, a seguinte mensagem era exibida: "Rejeição 867: Grupo
duplicata informado e forma de pagamento não é Duplicata Mercantil".

Descrição
Alterado processo de autorização de NF-e para não ocorrer a rejeição "867: Grupo
duplicata informado e forma de pagamento não é Duplicata Mercantil".

© 2018 DUAL Software

Manutenções

2.4.5

29

Validação de código de barras inexistente
Resumo
Ao tentar validar (Autorização NF-e 4.0) uma nota de devolução, aparecia um erro de
código de barras inválido, porém o produto não tinha código de barras.

Descrição
Alterado o processo de autorização da NFe 4.0 para somente validar o código de barras
caso este exista e seja diferente da constante "SEM GTIN". Não existindo o código de
barras Ean, tanto a tag <cEAN> quanto a tag <cEANTrib> ficarão com a constante "SEM
GTIN".
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Mensagem de rejeição - 886
Resumo
Ao tentar autorizar certa nota, a mesma apresentou a seguinte rejeição "886: GTIN da
unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:13065].".

Descrição
Alterado o processo de geração do arquivo XML da NFe 4.0 para quando somente existir o
DUN-14 cadastrado e não existir o EAN-13 da embalagem que controla o estoque, o
arquivo XML será gerado com a constante "SEM GTIN" tanto na tag <cEAN> quanto na
tag <cEANTrib>.
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2.5

Integrações

2.5.1

Não atualização de vínculos de tabela de preço por entidade no Integração
Parceiros

31

Resumo
Ao alterar a entidade da tabela de preço no cadastro de parâmetro de marketing, o
sistema não atualizava os vínculos de tabela de preço por entidade no banco da
integração parceiros.

Descrição
Foi alterado o programa da Integração Parceiros para que, ao modificar a entidade da
tabela de preço cadastrada no programa de parâmetros de maketing, atualize o vínculo da
tabela de preço/desconto por entidade no banco da integração parceiros.
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Validação do processo de inclusão/exclusão dos vínculos de tabela de preço
x entidades
Resumo
Inconsistência na validação do processo de inclusão/exclusão dos vínculos de tabela de
preço x entidades no programa de integração parceiros, [imp3000i.w].

Descrição
A validação do processo de inclusão/exclusão dos vínculos de tabela de preço x entidades
no programa de integração parceiros, [imp3000i.w], foi alterada.
A partir dessa correção, se o tipo da tabela de preço for o mesmo configurado para um
tipo de tabela promocional e a entidade da tabela promocional no cadastrado de marketing
estiver preenchida, então o sistema irá integrar ou remover as informações da tabela
promocional.
O programa de integração parceiros foi alterado para enviar os dados do representante
mesmo que o Limite de flexibilização seja maior do que o SQL permite. Foi alterado também
para, ao enviar as notas, caso seja uma duplicação de pedidos do PDV, não enviar as
informações (mesma validação que o pedido já fazia).
Foi alterado para enviar os dados do estoque mesmo que a quantidade seja maior que o
SQL permite.
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2.6

Obrigações fiscais

2.6.1

Inversão de códigos - município de origem e o de destino do registro D100

33

Resumo
O programa que gera o arquivo de Sped estava invertendo o município de origem e o de
destino do registro D100.

Descrição
O programa que gera o arquivo de Sped foi alterado para que os códigos de município
origem e destino do registro D100 saiam corretamente.
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Inscrição estadual inconsistente
Resumo
O programa da central fiscal não estava sendo concluído com sucesso pois a inscrição
estadual estava inconsistente, porém a NF-e havia sido autorizada.

Descrição
O programa da central fiscal que valida a inscrição estadual foi alterado para validar
colocando zeros à esquerda conforme necessidade do Estado da inscrição.
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2.6.3
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Inconsistência na geração da Central Fiscal
Resumo
Quando era informado um dia, a central processava, quando eram informados mais dias
ocorria uma inconsistência.

Descrição
Alterado o processo de manutenção do cabeçalho da nota fiscal de entrada para antes de
salvar as informações, quando se tratar de modelo 55 ou 57, checar se foram digitados 44
caracteres numéricos.
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2.7

Principal

2.7.1

Mensagem de inconsistência "Tratamento inválido"
Resumo
A mensagem de inconsistência "Tratamento inválido" era exibida ao dar duplo-clique no
campo "Tratamento", selecionar um tratamento e clicar em "OK".

Descrição
O programa de zoom [dzoom.w] (utilizado no cadastro de "Contatos", [Cdt1094b]) foi
alterado para não exibir a mensagem "Tratamento inválido" ao selecionar um tratamento.
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2.7.2
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Cabeçalho de relatório duplicado
Resumo
O relatório "Clientes por dias de visita", [ven220i.w], estava mostrando o cabeçalho do
relatório duas vezes.

Descrição
O relatório "Clientes por dias de visita", [ven220i.w], foi alterado para não mostrar o
cabeçalho do relatório mais de uma vez.
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Inconsistência no "Parâmetros para filtro"
Resumo
O programa de "Parâmetros para filtro", ao remover uma informação do filtro, não obedecia
os filtros que ainda estavam informados e fazia uma pesquisa completa (sem filtro)
trazendo todos os dados sem filtrar.

Descrição
Alterado o programa de "Parâmetros para filtro" dos cadastros do sistema para corrigir as
pesquisas quando uma informação é retirada do filtro.
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2.7.4
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Informações com valor "?"
Resumo
O cadastro de clientes, [cdt1011b.w], não salvava as informações quando o e-mail
estava com "?".

Descrição
O programa de cadastro de clientes, [cdt1011b.w], foi alterado para não deixar salvar o
nome fantasia, código antigo e e-mail apenas com "?". Nesse programa, caso seja
informado o valor "?", o próprio sistema salvará com brancos.
Já o programa de cadastro de pessoa, [cdt109b.w], foi alterado para não deixar salvar o
nome, fantasia, código antigo e e-mail apenas com "?".
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Divergência entre [Exp074.w] e [ESU217i.w]
Resumo
Estava ocorrendo divergência entre [Exp074.w] e [ESU217i.w], pois o [Exp074.w]
exportava o saldo anterior ao dia informado pelo usuário.

Descrição
O programa "Integração DI MARS", [Exp074i.w], foi alterado para exportar corretamente o
saldo dos produtos no arquivo "RELEST".
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41

Envio de dados de representante e de estoque inconsistentes
Resumo
O sistema não estava atualizando os dados de alguns títulos.

Descrição
O programa de integração parceiros foi alterado para enviar os dados do representante
mesmo que o Limite de flexibilização seja maior do que o SQL permite.
Foi alterado também para, ao enviar as notas, caso seja uma duplicação de pedidos do
PDV, não enviar as informações (mesma validação que o pedido já fazia).
Foi alterado também para enviar os dados do estoque mesmo que a quantidade seja maior
que o SQL permite.
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Inconsistência na validação de exportações
Resumo
Inconsistência na validação de exportações.

Descrição
Alterado o programa de integração parceiros, [Imp3000i.w], passando a fazer a seguinte
validação: todas as exportações de dados que envolvem o item de um produto serão
validadas se o item, a referência ou a embalagem estiverem cadastrados. Se alguma
dessas informações não estiver cadastrada, o exportador irá ignorar o registro, passando
a não exportar para a integração.
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2.8

Sped

2.8.1

Mensagem inadequada na geração de Sped
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Resumo
O programa [OBF3010.W] estava apresentando erro ao gerar o Sped, mas estava
mostrando a mensagem de processado com sucesso.

Descrição
O programa de processamento da central
inconsistências quando ocorrer algum erro.

© 2018 DUAL Software

fiscal

foi

alterado

para

mostrar

as

44

Release Notes 09.08.0220

2.9

Televendas

2.9.1

Desconto inconsistente de item já inserido
Resumo
No programa "Televendas", [tlv3000.w], o percentual de desconto não estava sendo
acatado no caso de se remover e inserir novamente o produto, aplicando-se o mesmo
desconto.

Descrição
O programa "Televendas", [tlv3000.w], foi alterado para acatar o desconto corretamente.
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Vendas

2.10.1 Correção do nome do relatório [ven292i.w]
Resumo
O nome do relatório [ven292i.w] estava incorreto: estava como "Devolução de venda".

Descrição
O nome do relatório [ven292i.w] foi corrigido de "Devolução de venda" para "Margem de
lucro x descontos".
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2.10.2 Mensagem de inconsistência do CepConsole
Resumo
Mensagem de inconsistência do CepConsole no programa "Endereços", [Cdt1091b.w].

Descrição
Alterado o programa CepConsole.exe para criar o arquivo viacep.xml. Também foi ajustada
uma configuração no arquivo CepConsole.exe.config para uma configuração de
autenticação.
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2.10.3 Mensagem de inconsistência no [ven404.w]
Resumo
O programa "Consulta de Pedidos", [ven404.w], estava exibindo uma mensagem de
inconsistência do progress referente a query ao se preencher os dados e se clicar em
"Cliente".

Descrição
O programa "Consulta de Pedidos", [ven404.w], foi alterado para não exibir a mensagem
de inconsistência ao se preencher os dados e se clicar em "Cliente".
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2.10.4 Alteração indevida para parâmetro 1588
Resumo
Ao cadastrar um pedido de "Bonificação" para a região da Zona Franca, Área de Livre
Comércio ou Amazônia Ocidental, a transação de estoque estava sendo alterada para a
transação que estivesse no parâmetro 1588.

Descrição
Alterado o processo de confirmação do pedido para somente realizar a troca da transação
de estoque para as Vendas (Código do Grupo da Transação igual a "2") cujo destino seja a
região da Zona Franca, Área de Livre Comércio ou Amazônia Ocidental.
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WMS

2.11.1 Geração de movimentação de entrada com embalagem de caixa fechada
Resumo
Ao fazer uma movimentação de entrada para o endereço de armazenamento, o programa
"Movimentações de estoque", [LGD3018e.w], estava gerando a tarefa com a embalagem
de controle de estoque ao invés de embalagem de caixa fechada.

Descrição
O programa "Movimentações de estoque", [LGD3018e.w], foi alterado para gerar a tarefa
de movimentação de entrada, do endereço de armazenamento, com a embalagem de caixa
fechada, se possuir.
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2.11.2 Lastro e camada zerados
Resumo
Quando o produto possuía o lastro e camada com valor "1" e o fator 2 maior que 3, o
programa "Endereçamento de nota de entrada", [LGD3018b.w], estava zerando o lastro e
camada, exibindo a mensagem "Não possui lastro e camadas cadastrado".

Descrição
O programa "Endereçamento de nota de entrada", [LGD3018b.w], foi alterado para não
zerar o lastro e camada do item.
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