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RESULTH BUSINESS
Entrada de Produtos (Chamado 25868)
Funcionalidade
No lançamento manual da nota, o preenchimento do campo 'CFOP' do item foi alterado para
obedecer as seguintes regras:
- Se houver somente um CFOP informado no cabeçalho, este CFOP será usado como 'CFOP' do
item, ao acionamento do botão 'OK' da guia 'Cabeçalho' ou do botão 'Inclusão' da guia 'Itens'.
- No acionamento do botão 'OK' da guia 'Itens', as regras de validação existentes para CFOP e
CST permanecerão.
Nos casos em que este não esteja vinculado, o usuário deverá informar este CFOP no
cabeçalho ou criar o vínculo com o CST.
- Se houverem dois ou mais CFOPs no cabeçalho que estejam vinculados ao CST, o campo
CFOP ficará vazio para o preenchimento manual.
- Se somente um dos CFOPs estiver vinculado ao CST, o sistema deverá preencher o campo
com este CFOP que está vinculado ao CST.
- Nos demais casos, seguir as regras já existentes no sistema para o preenchimento do campo.
Foi criado um botão de ajuda
ao lado do campo ‘CFOP’, que ao ser acionado exibirá uma
janela contendo as regras de preenchimento.
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Entrada de Produtos (Chamado 27463)
Funcionalidade
Criado parâmetro que permite a dedução do valor do ‘ICMS’ para cálculo do crédito de ICMS
ST, quando o fornecedor é optante pelo Simples Nacional.
O parâmetro ficará desmarcado por padrão, ele será habilitado automaticamente na entrada
da nota via importação de um arquivo xml.

RESULTH START
Entrada de Produtos (Chamado 27589)
Funcionalidade
Adicionada validação para que o campo 'Numero' correspondente ao número do imóvel na
composição do endereço do fornecedor, na entrada de produtos via importação de arquivo
xml, para que, caso o conteúdo do campo exceda 10 caracteres, este seja gravado
integralmente no campo ‘Complemento’, conforme imagem a seguir:
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ORDEM DE SERVIÇO
Movimento Encerramento O.S. (Chamado 26958)
Funcionalidade
No encerramento da OS, o sistema irá considerar os mesmos parâmetros do ERP Faturamento,
localizados no menu 'Cadastros > Parâmetros > Locais, guia Gerais'.
- Gerar e liquidar: que, estando selecionado, irá disparar as seguintes ações: gerar o
documento a receber correspondente a parcela à vista, com a data de vencimento para o dia
da geração do mesmo; liquidar este documento.
- Não liquidar: que, estando selecionado, irá gerar o documento a receber correspondente a
parcela à vista com a data de vencimento para o dia da geração do mesmo.
- Não gerar: que, estando selecionado, não irá gerar o documento a receber correspondente
a parcela à vista.
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RETAGUARDA ECF
Lançamentos de NF Emitidas (Chamado 25900)
Funcionalidade
A rotina 'Lançamentos de Saídas' foi alterada para que não seja permitida a alteração de
notas fiscais emitidas pelo sistema.
Somente poderão ser alteradas, as notas lançadas a partir da rotina de 'Lançamentos de
Saídas'.
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