-Pedido de Venda
Portal Administrador
Data da publicação: 28/05/2021
Hora:09:20

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Alterado para impedir aplicação de perfil em um cadastro que ainda não foi salvo.

Alterações realizadas: Alteração na validação de cadastro.
Data da publicação: 27/05/2021
Hora:11:10

Melhorias contidas: Implementação de tela para cadastro de mix obrigatório por categoria.

Erros corrigidos: Nenhum.

Alterações realizadas: Implementação de funcionalidade.
Data da publicação: 20/05/2021
Hora:16:30

Melhorias contidas: Adição de funcionalidade para importar e exportar restrições de campanha progressiva.

Erros corrigidos: Nenhum.

Alterações realizadas: Adição de funcionalidade.
Data da publicação: 13/05/2021
Hora:15:40
Melhorias contidas: -Adição de tela para cadastrar faixa de sortimento. -Adição de tela para realizar o vínculo de faixa de sortimento com clientes.

Erros corrigidos: Nenhum.

Alterações realizadas: Adição de funcionalidade.
Data da publicação: 10/05/2021
Hora:09:50

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Ajustado para não apresentar erro quando ao tentar editar algum usuário e existe algum usuário com data de expiração em
branco. Será exibido um alerta ao invés do erro.

Alterações realizadas: Alteração na validação de cadastros.
Data da publicação: 26/04/2021
Hora:10:30

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Corrigido para obter os objetos de forma correta, alteração interna.

Alterações realizadas: Alteração interna.
Data da publicação: 26/04/2021
Hora:08:40

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Corrigida validação de datas para não ocorrer erros ao pesquisar registros.

Alterações realizadas: Alteração na validação do filtro.
Data da publicação: 20/04/2021
Hora:17:50

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Corrigido erro ao tentar cancelar autorização de cartão de crédito pelo Portal Admin.

Alterações realizadas: Alteração no fluxo de cartão de crédito.
Data da publicação: 20/04/2021
Hora:17:50

Melhorias contidas: Adição de opção de exibir apenas os items selecionados nas grids de restrições do cadastro de campanha progressiva.

Erros corrigidos: Nenhuma.

Alterações realizadas: Adição de funcionalidade.
Data da publicação: 16/04/2021
Hora:13:00

Melhorias contidas: Adição do tipo de venda conta e ordem "tipo 30", no cadastro de perfis/usuários.

Erros corrigidos: Nenhuma.

Alterações realizadas: Adição de funcionalidade.
Data da publicação: 05/04/2021
Hora:17:14

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Implementada validação para o parâmetro "APLICAR_ALTERACOES_PERFIL" que define se vai atualizar o cadastro de
usuários automaticamente ao realizar edições no cadastro de perfil.

Alterações realizadas: Alteração no cadastro de perfis/usuários.
Data da publicação: 22/02/2020
Hora:15:50

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Corrigido para exibir corretamente as filiais de estoque e venda, no cadastro de vendedor e perfil.

Alterações realizadas:
Alteração na validação do cadastro de filiais.
Data da publicação: 10/02/2020
Hora:14:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Corrigido para gerar o link de configuração inicial corretamente, sendo possível compartilhar via WhatsApp

Alterações realizadas: Geração de link de configuração inicial.
Data da publicação:15/01/2020
Hora:18:30

Melhorias contidas:
Criar tela de cadastro de itens aceleradores de campanha progressiva.

Erros corrigidos: Nenhum.

Alterações realizadas:
Adição de tela.

Aplicação
Data da publicação: 21/05/2021
Hora: 08:50

Melhorias contidas: - Nenhuma melhoria realizada.

Erros corrigidos: - Aba histórico de compras só aparece Janeiro 2020 ou Janeiro 2021 - Impossibilidade de inclusão de produto no pedido

Alterações realizadas: - Corrigido para mostrar o mês corretamente na listagem o histórico de compras. - Ajuste realizado na consulta de lote do
produto.
Data da publicação: 20/05/2021
Hora: 13:45

Melhorias contidas: - Nenhuma melhoria realizada.

Erros corrigidos: - Erro ao alterar pedido - Limite de vendas - itens da campanha - combo

Alterações realizadas: - Corrigido fluxo de alteração de cliente. - Correção para validar corretamente o valor de venda por cliente para pessoa
física. - Correção para carregar o estoque dos itens da campanha.
Data da publicação: 17/05/2021
Hora: 15:00

Melhorias contidas: - Nenhuma melhoria realizada.

Erros corrigidos: - Problema ao enviar pedido multi filial

Alterações realizadas: - Correção para listar os pedido separado por filial.
Data da publicação: 14/05/2021
Hora: 16:20

Melhorias contidas: - Nenhuma melhoria realizada.

Erros corrigidos: - Corte indevido de produto

Alterações realizadas: - Corrigido fluxo de calculo de ST para que não haja corte indevido.
Data da publicação: 13/05/2021
Hora: 16:30

Melhorias contidas: - [APK] - Clientes por Faixa

Erros corrigidos: - Nenhum erro corrigido.

Alterações realizadas: - Realizado implementações para exibir as legendas das faixas nos clientes e também um filtro por faixas
Data da publicação: 11/05/2021
Hora: 14:45
Melhorias contidas: - Validar campo filial retira - Rotina 238 - Informação produto importado

Erros corrigidos: - Nenhum erro corrigido.

Alterações realizadas: - Adicionada validação para filial retira da rotina 238. - Adicionado o parâmetro EXIBIR_INFO_PROD_IMPORTADO que,
caso marcado como S, irá acrescentar o campo "Produto Importado" na inserção do produto. Caso o campo "Importado" da tabela
MXSPRODUT esteja como S, o valor será "Sim" e caso N, aparecerá como "Não".
Data da publicação: 28/04/2021
Hora: 16:57

Melhorias contidas: - Nenhuma melhoria contida.

Erros corrigidos: - Validação de campanha SQP

Alterações realizadas: - Corrigido fluxo de validação de campanha SQL onde produtos apareciam em duplicidade.
Data da publicação: 22/04/2021
Hora: 16:00

Melhorias contidas: - Validar o tipo de venda conta e ordem.

Erros corrigidos: - Nenhum erro corrigido.

Alterações realizadas: - Criada melhoria para validação do tipo de venda conta e ordem.
Data da publicação: 12/04/2021
Hora: 08:18

Melhorias contidas: Acompanhamento das Famílias da Campanha Progressiva.

Erros corrigidos: Nenhum erro incluído na versão.

Alterações realizadas: Implementação para exibir detalhes das famílias da campanha progressiva
Data da publicação: 24/03/2021
Hora: 11:4514:50

Melhorias contidas: - Nenhuma melhoria contida.

Erros corrigidos: - Erro ao enviar e-mail.

Alterações realizadas: - Corrigido fluxo de envio de e-mail para que não ocorra erro.
Data da publicação: 11/03/2021
Hora: 11:45

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria contida.

Erros corrigidos: - Promoção incorreta.

Alterações realizadas: - Correção no fluxo de aplicação de descontos das politicas de desconto.
Data da publicação: 11/03/2021
Hora: 08:30

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria contida.
Erros corrigidos:
- Meta fornecedor principal.
- Erro ao validar desconto máximo da campanha progressiva.
- erro de preço.
- Preço diverge do Winthor.

Alterações realizadas: - Alterado o SQL de consuta de meta por fornecedor principal, adicionado os apelidos para todas colunas do SELECT.. Corrigido fluxo para validação correta de desconto. - Correção para multiplicar pelo fator de embalagem corretamente. - Foi feita correção para
validar ICMS.
Data da publicação: 09/03/2021
Hora: 16:25

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria.

Erros corrigidos:
Campo de observação do pedido; Erro ao salvar o pedido;

Alterações realizadas:
Aumentado o tamanho do campo de observação do pedido; Corrigido o erro de nullpointer ao salvar o pedido;
Data da publicação: 05/03/2021
Hora: 19:24

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria.

Erros corrigidos:
Erro de preço na campanha SQP; Validar o parâmetro VALIDAR_REPASSE_MED_ANIMAL no fluxo de controle de medicamentos.

Alterações realizadas:
Preço na campanha SQP. Correção de fluxo de validação de controle de medicamentos para uso animal com a criação do parâmetro:
VALIDAR_REPASSE_MED_ANIMAL
Data da publicação: 01/03/2021
Hora: 16:46

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria.

Erros corrigidos:
Arredondamento de preço

Alterações realizadas:
Correção no arredondamento do preço do produto
Data da publicação: 23/02/2021
Hora: 18:13

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria.

Erros corrigidos:
Campanha com combo

Alterações realizadas:
Ajuste no recalculo do produto quando existe um combo.
Data da publicação: 23/02/2021
Hora: 14:47

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria.

Erros corrigidos:
Serviço de GPS; Campanha SQP;

Alterações realizadas:
Correção de GPS para funcionamento em android 11. Corrigido fluxo de preço campanha SQP com preço fixo
Data da publicação: 19/02/2021
Hora: 10:06

Melhorias contidas:
Ocultar tipo de documento ao iniciar o pedido

Erros corrigidos: Nenhum erro incluído na versão.

Alterações realizadas:
Inclusão do parâmetro DESABILITAR_ESCOLHA_TIPO_DOCUMENTO para ocultar a seleção do tipo de documento no pedido.
Data da publicação: 18/02/2021
Hora: 17:10

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria.

Erros corrigidos:
Erro no mix ideal. Serviço de localização não funciona em androd 10. Resumo de vendas exibe o valor previsto de positivação do cliente
incorreto.

Alterações realizadas:
Retirado a necessidade do produto ter seção, departamento e categoria no carregamento inicial do mix ideal, a necessidade se mantêm para
utilizar o filtro. Serviço de localização funcionar no android 10. Resumo de venda exibir a quantidade prevista Corrigido a validação incorreta das
restrições por codigo de produto, código principal e tipofv das campanhasde desconto. Corrigido problema de exibição incorreta de valor previsto
de positivação de cliente nas metas por requisição, na tela de resumo de vendas.
Data da publicação: 09/02/2021
Hora: 14:18

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria.

Erros corrigidos:
Correção no calculo do preço mínimo do produto. Correção para não ocorre erro de sincronização. Ajuste no envio de cadastro do cliente.

Alterações realizadas: Calculo do preço mínimo. Sincronização do aparelho. Cadastro de cliente.
Data da publicação: 01/02/2021
Hora: 15:52

Melhorias contidas:
Força de Vendas valide a embalagem cadastrada na politica de desconto. Validar configurações de GPS, economiza de bateria e dados moveis
do aparelho. Validar conta correta para validar salvar o pedido.

Erros corrigidos: Nenhum erro inserido na versão.

Alterações realizadas:
Melhoria para validar GPS, embalagem e saldo de conta corrente.
Data da publicação: 28/01/2021
Hora: 15:58

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria contida.

Erros corrigidos:

- Erro validação Politicas Comerciais objeto nulo ao carregar politica de desconto por quantidade. - Não aceida desconto acima da politica de
preço fixo

Alterações realizadas:
- Corrigido fluxo de validação de Politicas para validar caso o objeto seja nulo. - Correção para que seja validado a configuração de aceitar
desconto acima do flexível em itens que possuem preço fixo.
Data da publicação: 26/01/2021
Hora: 16:13

Melhorias contidas: Nenhuma melhoria contida.

Erros corrigidos:
Erro ao alterar plano de pagamento - Divisão por zero - Erro ao duplicar pedido - Lista de itens vazia

Alterações realizadas:
Corrigido fluxo de alteração de plano de pagamento afim de não ocorrer mais divisão por zero. - Corrigido fluxo de listagem de itens no pedido
para que a lista não fique nula.
Data da publicação: 25/01/2021
Hora: 15:27
Melhorias contidas: Nenhuma melhoria desenvolvida.

Erros corrigidos:
Arredondamento de casas decimais incorreto. Não carregava a política de desconto prioritária.

Alterações realizadas:
Corrigido problema na validação de parâmetro referente a casas decimais, para exibição correta do valor com a quantidade de casas decimais
parametrizada. Correção nas validações de campanha para buscar corretamente a campanha vigente do produto.
Data da publicação: 22/01/2021
Hora: 14:45
Melhorias contidas:
Termos de uso da aplicação.

Erros corrigidos:
Nenhum erro foi corrigido nesta versão.

Alterações realizadas:
Criado fluxo de termo de aceite para validação dos termos de uso da aplicação.
Data da publicação: 14/01/2021
Hora: 12:00
Melhorias contidas: Não possui

Erros corrigidos:

Correção no calculo do preço para calcular o conta corrente, conforme regra do winthor.
Correção para validar o código de tributação utilizado na precificação, considerando a região do pedido. O aplicativo utiliza a coluna UF da
PCREGIAO para definir a região do pedido.

Alterações realizadas:
Alteração de calculo do preço.
Data da publicação: 31/08/2020
Data: 08:10

Melhorias contidas:
-Melhoria implementada para que a tela de consulta de resumo de vendas e metas no menu representantes apresente filtro para consulta de
períodos e filiais.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para que o resumo de vendas seja realizado por requisição. Passa a ser utilizado o
parâmetro UTILIZA_RESUMO_METAS_REQUISICAO = S.

Erros corrigidos:
-Não possui.
Data da publicação: 28/08/2020

Melhorias contidas:
-Implementada para corrigir o erro de campanha de brinde para a filial que não estava aparecendo para o RCA;

-Implementado para corrigir erro na campanha de desconto, está sendo adicionada normalmente no pedido de bonificação, fugindo ao
comportamento informado pela própria APK, mesmo mostrando a mensagem que não é permitido adicionar as campanhas.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada nos brindes da filial liberada para o RCA;
-Alteração realizada no código para limpar a lista de campanhas, assim que o usuário abre a tabela.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido nos brindes da filial liberada para o RCA, deixa de aparecer na consulta a campanha 2006;
-Erro corrigido para não apresentar campanhas de desconto quando o tipo de venda for bonificação

Data da publicação: 27/08/2020
Hora: 19:50

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o erro no carregamento das comissões;
-Implementado para deixar de apresentar o código de fornecedor sem o código principal, conforme imagem abaixo:

Alterações realizadas:
-Alteração para a utilização do parâmetro GRAVAR_FILIAL_NF_NULO para carregar as comissões corretas, quando ativa verifica a tabela da
mxstabrcli para definir a região;
-Alteração realizada para não listar o fornecedor sem código principal.

Erros corrigidos:
Erro corrigido no carregamento das comissões, passa a se comportar conforme a rotina 316 do Winthor;
Erro corrigido na listagem de fornecedor, deixa de apresentar o fornecedor 0.

Data da publicação: 27/08/2020

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o erro no valor de percentual de comissão cadastrada por tabela.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para passar a pegar o valor de coluna conforme validação do winthor.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido para pegar o valor de coluna conforme validação do winthor.
Data da publicação: 25/08/2020

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o campo desconto de campanha, não altera o valor, permite a digitação, porém após a confirmação do teclado ele
volta ao valor original;
-Implementado para corrigir o estoque disponível, não aparece para adicionar o produto.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para que seja modificado o percentual de desconto com sucesso quando não for o mesmo valor de algum intervalo de
campanha;
-Alterada a validação de parametrização de totalização de estoque.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido para alterar o %desc com sucesso quando não for o mesmo valor de algum intervalo de campanha
-Erro corrigido na campanha de desconto, ao abrir a campanha já irá trazer o estoque preenchido.

Data da publicação: 25/08/2020
Hora: 17:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o erro que permite que os produtos sejam vendidas unidades , quando só podem ser vendidos em fardo(caixa).

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para validar o fator embalagem do Produto pai no momento de adicionar o produto.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido no fator da embalagem do produto pai no momento de adicionar o produto, passa a se comportar conforme o Winthor.

Data da publicação: 21/08/2020
Hora: 12:00

Melhorias contidas:
-Implementado para Corrigir erro no valor de percentual de comissão cadastrada por tabela .

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para calcular a comissão correta para o produto.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido para calcular a comissão correta por região

Data da publicação: 17/08/2020
Hora: 15:40

Melhorias contidas:
-Implementado para que a política comercial na rotina 561 utilizando filtros da rede de cliente e categoria de produtos se comporte conforme a
rotina 316;
-Implementado para corrigir o erro que impede a alteração da forma de cobrança para o pedido.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada na forma de carregar a categoria do produto para carregar políticas que usam filtro de codcategoria corretamente;
-Alterada validação para entender caso o produto antigo foi inserido via campanha.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido nas politicas comerciais, passa exibir as políticas corretas considerando o codcategoria;
-Erro corrigido para que os RCAS consigam alterar as cobranças.

Data da publicação: 14/08/2020

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o desconto no calculo do preço, está chegando diferente no Winthor;
-Implementado para corrigir o erro no campo percentual de desconto, mostra o percentual de acréscimo cadastrado na 561

Alterações realizadas:

-Alteração realizada para validar o parâmetro VALORMEDIOSTPRECIFIC e utilizar o valor da ultima entrada do mês no calculo de preço;
-Alteração realizada na validação para que o sistema deixe de parar a execução e passe e verificar se existe alguma política de acréscimo que
altere o ptabela, quando o parâmetro de prioritária geral for igual a 0.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido no cálculo, o aplicativo passa a calcular corretamente o preço do produto;
-Erro corrigido para que o sistema não pare a execução e verifique se existe uma política de acréscimo que altera o ptabela quando o parâmetro
de prioritária geral for igual a 0.

Data da publicação: 14/08/2020
Hora: 16:29

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o erro nas cobranças, não aparece o modo cartão de crédito TV7, mesmo com o parâmetro PERMITIR_VENDA_CA
RTAO_TV7 adicionado no banco.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para permitir que o modo TV7 esteja disponível no aplicativo;
-Alteração realizada na engrenagem para vincular os dados do cartão de crédito quando o tipo de venda for TV7;
-Alteração realizada para as cobranças ficarem liberadas para o RCA no portal admin.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido em cobranças, passa a apresentar no aplicativo a opção de cartão de crédito no modo tv7.

Data da publicação: 14/08/2020
Hora: 11:40

Melhorias contidas:
-Implementado para apresentar o valor do produto sem o cálculo do repasse, estava calculando mesmo sem o cliente utilizar controle de
medicamentos;
-Implementado para corrigir o cálculo do preço do produto.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para retirar o cálculo do repasse do código;
-Alteração realizada para corrigir o cálculo do preço do produto.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido para apresentar valor do produto sem o cálculo do repasse;
-Erro corrigido no preço, passa a se apresentar conforme o Winthor. O pedido passa a ser gravado no ERP sem desconto ou alteração de preço.

Data da publicação: 13/08/2020
Hora: 14:25

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro ao enviar pedidos na campanha de sequência de desconto;
-Implementado para corrigir erro na pesquisa de produto no ícone “Produtos”;
-Implementado para corrigir erro ao aplicar desconto em mercadorias;
-Implementado para possibilitar a pesquisa de produtos pelo menu Produtos.

Alterações realizadas:
-Alterado SQL, não trazia corretamente a sequência da campanha de desconto, fazia com que o sistema não validasse corretamente ao tentar
salvar um pedido;
-Alteração realizada para corrigir erro no aplicativo, estava pesquisando um parâmetro e não encontrava a filial do Pedido;
-Alteração realizada ao identificar o ponto no código onde as campanhas do tipo MIQ tinham o valor de desconto digitado pelo RCA, foi removida
a parte que realizava a sobescrita;
-Alteração realizada para pegar o código da filial informada no filtro, caso o método não seja chamado pela tabela correta.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido ao enviar pedido, passa a enviar corretamente a sequência de campanha de desconto;
-Erro corrigido ao pesquisar produto através do menu Produtos, passa a pesquisar normalmente pelo produtos utilizando essa opção na tela
home;
-Erro corrigido para Manter o desconto informado pelo RCA durante a seleção dos itens e ao salvar a campanha;
-Erro corrigido para permitir a consulta dos produtos cadastrados na empresa sem empecilhos.

Data da publicação: 12/08/2020
Hora: 14:50

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro no aplicativo que gera uma mensagem de lucratividade menor do que o definido. Mesmo sendo aplicado o
parâmetro 3121”Não validar margem mínima no preço fixo``. Está marcado como "SIM" na 132;
-Implementado para corrigir erro ao salvar o pedido, não aparece nenhuma campanha de brinde.

Alterações realizadas:
-Alterado para validar corretamente se deve ou não exibir o alerta de lucratividade mínima quando existir itens com preço fixo;
-Alterado para validar o brinde corretamente, de acordo com as restrições cadastradas.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido ao deixar salvar o pedido e não calcular a lucratividade em produtos com o preço fixo;
-Erro corrigido na campanha de brindes, passa a calcular a lucratividade em produtos com o preço fixo.

Data da publicação: 06/08/2020

Hora: 12:40

Melhorias contidas:
-Implementado para validar todos os tipos de embalagem da campanha, não mostra caixa só unidade;
-Implementado para corrigir erro de Campanha, não está permitindo inserir os produtos na aplicação.

Alterações realizadas:
-Alterado para ajustar a validação da embalagem quando está configurado para utilizá-la;
-Alteração realizada para para validar o intervalo da campanha de desconto.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido no aplicativo, passa a exibir as embalagens dos produtos filho;
-Erro corrigido ao inserir produtos na aplicação.
Data da publicação: 05/08/2020
Hora: 11:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro de campanha, o aplicativo não estava validando a faixa do intervalo cadastrado para a campanha do tipo
flexível.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para validar o intervalo.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido para validar o intervalo, passa a validar a faixa do intervalo cadastrado para a campanha do tipo flexível.

Data da Publicação: 04/08/2020
Hora: 15:40

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro ao duplicar um pedido;

-implementado para apresentar a opção de compartilhamento do arquivo.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada para não validar o checkin no processo de duplicação, será validado apenas quando for necessário;
-Alteração realizada ao ser Implementada lógica para solicitar compartilhamento de base na tela de login.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido na validação do checkin no processo de duplicação, passa a ser validado somente quando for necessário;

-Erro corrigido na apresentação da opção de compartilhamento do arquivo, passa a ser visualizado com sucesso.

Data da Publicação: 04/08/2020
Hora: 17:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o erro no desconto aplicado ao alterar a quantidade do produto, o desconto está zerando automaticamente;
-Implementado para corrigir o erro de desconto no Pedido de Venda na montagem do pedido, não está apresentando o desconto cadastrado na
rotina 302 do Winthor.

Alterações realizadas:
-Alteração realizada no recálculo do desconto ao modificar a quantidade do produto;
-Alteração realizada para carregar o desconto do cliente informado na rotina 302 do Winthor;
-Alteração realizada para carregar o desconto do cliente.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido na alteração de quantidade de produtos para manter o desconto aplicado;
-Erro corrigido ao carregar o desconto do cliente na montagem do pedido de acordo com a rotina 302 do Winthor

Data da Publicação: 03/08/2020
Hora: 09:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o erro de desconto acima do valor de campanha, o aplicativo deixa adicionar e debita o valor maior do saldo RCA.

Alterações realizadas:
-Alterações realizadas para corrigir a validação de desconto máximo permitido para campanha: Cadastrar campanha de desconto (3306).

Erros corrigidos:
-Erro corrigido ao adicionar desconto, deixa de exceder o desconto permitido para a campanha que o produto está adicionado.
Data da publicação: 31/07/2020
Hora: 14:30

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erros de produtos sem estoque que continuam sendo apresentados no aplicativo.

Alterações realizadas:
-Alterado o método de consulta no parâmetro 'FIL_MONTARKITAUTOMATICAMENTE' ,permite que os produtos do TIPO 'CB' sejam exibidos

Erros corrigidos:
-Erro corrigido no parâmetro FIL_MONTARKITAUTOMATICAMENTE = N , para que produtos do TIPO 'CB' não sejam listados.
Data da publicação: 24/07/2020
Hora: 18:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro na política Comercial.

Alterações realizadas:
-Alterado para considerar a quantidade do produto para aplicar a campanha ao alterar o spinner de embalagem.

Erros corrigidos
-Erro corrigido para que os descontos sejam aplicados somente quando a quantidade estiver dentro do range da política.
Data da publicação: 29/07/2020
Hora: 15:00

Melhorias contidas:
-Implementado corrigir o erro na visualização das opções de plano de pagamento, não somente o plano a vista.
Todos os planos e pagamento devem aparecer conforme ERP do Winthor:

Alterações realizadas:
-Alterações realizadas no carregamento da cobrança padrão do cliente, caso exista orçamento.

Erros corrigidos:
-Corrigido erro na importação de orçamento como pedido, passa a trazer os planos de pagamento correto.
Data da publicação: 24/07/2020
Hora: 18:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro na política Comercial.

Alterações realizadas:
-Alterada para considerar a quantidade do produto para aplicar a campanha ao alterar o spinner de embalagem

Erros corrigidos
-Erro corrigido para que os descontos sejam aplicados somente quando a quantidade estiver dentro do range da política.
Data da publicação: 24/07/2020
Hora: 18:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir o erro ao utilizar "Seleção múltipla" na guia tabela, o aplicativo não permite alteração de valor e desconto como na
seleção simples;
-Implementado para corrigir o erro no saldo do conta corrente do RCA, está aplicando o desconto sem que ele dê a permissão na venda do
produto;
-Implementado para corrigir o erro na cor dos produtos, na aba tabela por padrão estão listados na cor preta, porém ao serem inseridos na aba
Produtos aparecem na na cor vermelha.

Alterações realizadas:
-Alterado para permitir modificação no valor e no desconto do produto, quando utiliza seleção múltipla, conforme permite a seleção simples;
-Alterado aplicativo que estava executando um acréscimo indevido no valor o preço base, responsável por calcular o valor do conta corrente;
Alterado parâmetro para validar a filial retira do cadastro do produto.

Erros corrigidos
-Corrigido erro ao alterar o valor ou desconto utilizando a seleção múltipla,apresentava a mensagem: “Produtos não passaram na validação:
Motivo 4780 Percentual máximo de desconto do produto é de 0,00%”;
-Erro corrigido para não descontar do conta corrente do RCA, caso ele não dê desconto na venda do produto. Passa a se comportar conforme a
rotina “Digitar Pedido de Venda(316)”;
-Erros corrigidos para que os produtos aparecem na cor preta na aba Produtos.
Data da publicação: 24/07/2020
Hora: 10:40

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro no cálculo do saldo, o pedido está gerando um saldo com o valor total do pedido mesmo com os parâmetros na
MXSPARAMETRO flegados, quando deveria ser considerado o desconto aplicado pelo representante.

Alterações realizadas:
-Alterado o cálculo de preço base e o valor do conta conforme o winthor.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido para não somar o pedido total debitando do saldo conta corrente, passa a debitar somente o desconto aplicado pelo
representante.
Data da publicação: 22/07/2020
Hora: 14:30

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro de duplicidade na campanha, os itens aparecem duplicados em cada uma das campanhas.

Alterações realizadas:
-Alterada validação no SQL de busca de embalagens da campanha para que leve em consideração a coluna correta ao trazer o nome da
embalagem do produto.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido da campanha, constava diferente de 0 e a campanha buscava a embalagem com nome incorreto, trazendo o resultado da tabela
embalagem e não do produto conforme deveria.
Data da publicação: 22/07/2020
Hora: 14:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro de desconto de cabeçalho, produto não está aceitando o desconto quando é selecionado pelo maxCatálogo;
-Implementado para corrigir divergência de arredondamento de desconto no preço de venda em relação a rotina Pedido de Venda(316) do
Winthor.

Alterações realizadas:
-Alterado para manter o desconto de cabeçalho no processo de integração com maxcatalogo;
-Alterado para arredondar o desconto, quando o parâmetro ARREDONDAR_DESC_INFO estiver configurado igual a “sim”.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido na leitura do QRCode pelo maxCatalogo, mantendo na guia de produtos o desconto de cabeçalho;
-Erro corrigido no desconto informando pela tela de negociação do winthor, passa a ser arredondado de acordo com o número de casas
decimais.
Data da publicação: 21/07/2020
Hora: 10:30

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir divergência de preço entre o Pedido de Venda e a rotina Digitar Pedido de Venda(316) do Winthor;
-Implementado para corrigir o erro no endereço de entrega que aparece duplicado.

Alterações realizadas:
-Alterada a forma de calculo de preço do produto para aparecer de forma correta;
-Alteração realizada para mostrar os endereços de entrega sem duplicações e sem estar em branco.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido erro no cálculo de preço, passa a ficar condizente com a rotina Digitar Pedido de Venda(316) do Winthor;
-Erro corrigido na forma de montar a opção spinner, passa a ser apresentado corretamente.

Data da publicação: 20/07/2020
Hora: 15:20

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir a aplicação de desconto para o cliente como pessoa física, o preço não é alterado mesmo atingindo todos os
requisitos da campanha;
-Implementado para corrigir erro ao cadastrar novo cliente, no preenchimento do ramo de atividade apresenta mensagem de erro na aplicação.

Alterações realizadas:
-Alterada validação para tornar-se compatível ao ERP Winthor;
-Alterada validação desconsiderar o preço fixo quando produto for inserido via campanha;
- Alterado o requestcode dentro da classe de ramo de atividade;

Erros corrigidos:
-Erro corrigido na aplicação de desconto para pessoa física, o preço fixo não é considerado quando o produto for inserido via campanha;
-Erro corrigido apresentado pelo código da requisição genérico, fazia com que a câmera fosse executada sem que estivesse devidamente ativa.

Data da publicação: 17/07/2020
Hora: 10:25

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro na política de desconto(561), permitindo a cada produto seu desconto aplicado de acordo com o seu grupo.

Alterações realizadas:
-Alterada validação de campanha de acréscimo, passa a validar a política de aplicação automática como prioridade em relação à política que
não possui aplicação automática.

Erros corrigidos:
-Erros corrigidos na política de desconto, passa a validar corretamente a campanha de acréscimo em seus respectivos grupos de produtos.

Data da publicação: 15/07/2020
Hora: 11:50

Melhorias contidas:
-Implementado para calcular o Imposto sobre Produto Interno (IPI) conforme rotina Digitar Pedido de Venda(316);
-Implementado para corrigir a notificação do relatório no aparelho Moto G8 com Android 9.

Alterações realizadas:
-Alterado no aplicativo impedindo o calculo de IPI para clientes que não utilizam o imposto;
-Alteração realizada no sistema que cancelava em uma thread o id de uma mensagem de notificação de conclusão de download do relatório,
visto que a job ainda estaria em execução. Após remover esse comando a notificação é recebida com sucesso pelo representante.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido o aplicativo, deixa de calcular IPI para clientes que não utilizam o imposto;
-Erro corrigido no sistema que cancelava em uma thread o id de mensagem de notificação de conclusão do relatório no aparelho moto G8 com
android 9.

Data da publicação: 14/07/2020
Hora: 11:50

Melhorias contidas:
-Implementado para impedir que a aplicação de desconto seja maior que o permitido na campanha;
-Implementado para corrigir o erro em todos os produtos que estão apresentando a mensagem de estoque zerado mesmo estando com estoque
disponível;
-Implementado para corrigir a descrição de produtos da pesquisa aparecendo na cor vermelha.

Alterações realizadas:
-Alterado impedir o clique nos botões de mais(+) e menos(-) quando o campo de desconto estiver desabilitado em um produto de campanha;
-Alterado no código de validação do objeto Produto para apresentar informações de estoque correto.

Erros corrigidos:
-Corrigido erro que permitia alteração no desconto clicando nos botões de mais(+) e menos(-);
-Corrigido erro apresentado ao adicionar um produto a um pedido salvo;
-Corrigido erro na lista de produtos da pesquisa, estavam aparecendo na cor vermelha.

Data da publicação: 13/07/2020
Hora: 15:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir cortes indevidos de produtos;
-Implementado para corrigir erro na soma entre as filiais, Ex: Ao apresentar estoque na filial 3 e estoque zerado na filial 2, era aceito o pedido
errado.

Alterações realizadas:
-Alterada na autorização de desconto para levar em consideração o parâmetro: CON_VALIDAPRECOMINIMO;
-Alteração foi feita no código, corrigido para retornar a 0 quando o valor do estoque master for nulo.

Erros corrigidos:
-Corrigida divergência no preço e em demais comportamentos ,apresentados também na rotina 316;
-Corrigido para retornar a 0 quando o valor do estoque master for nulo, eliminando o erro na soma e apresentando o produto corretamente,
Data da publicação: 10:07/2020
Hora: 10:50

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro de pedidos cortados pelo força de Venda, integradora retorna com a informação que o pedido teve corte devido
a política de desconto, sem que esteja habilitada para ser aplicada automaticamente;
-Implementado para corrigir falha no Apk, está permitindo realizar consulta de positivação de clientes em intervalos incorretos, data final anterior
a data inicial.

Alterações realizadas:

-Habilitado o parâmetro 'TEMP_ARREDONDAR_PRECO_UNITARIO_EMBALAGEM_TEMP' na tabela correspondente.
-Alterado para que a aplicação valide se a data inicial que não é maior que a data final.

Erros corrigidos:
-Corrigido erro para que o pedido seja gravado normalmente sem aplicar a política de desconto;
-Corrigido erro no cálculo de preço que estava diferente da rotina 316;
-Corregido de erro na aplicação, estava permitindo selecionar filtro inválido na consulta de Positivação de Clientes. Em algumas ocasiões a
aplicação permitia selecionar uma data final menor que a data inicial.

Data da publicação: 02/07/2020
Hora: 15:30

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir falha no arredondamento ao importar um pedido;
-Implementado para corrigir erro ao cadastrar períodos e divergência entre o Apk e o admin.

Alterações realizadas:
-Foi alterado o arredondamento para 6 casas para garantir o funcionamento e não impactar na conta;
-Alterada a forma que exibição dos períodos para mostrar corretamente os meses e data no spinner da apk.

Erros corrigidos:
-Corrigido erro na divisão dentro do Android que gerava um número com muitas casas decimais;
-Corrigido erro nas datas para exibição dos períodos na Apk.

Data da publicação: 08/07/2020
Hora: 16:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir a mensagem de alerta ao tentar duplicar um pedido;
-Implementado para possibilitar voltar para a tela de pedidos de forma automática.

Alterações realizadas:
-Alterado arredondamento para preço sem imposto para recálculo do produto.

Erros corrigidos:
-Corrigido para apresentar a mensagem correta na Apk;
-Corrigido para voltar a tela de pedidos automaticamente, sem intervenção manual.
Data da publicação: 01/07/2020
Hora: 16:00

Melhorias contidas:

-Implementado para corrigir erro de produto sendo ocultado no histórico de pedidos;
-Implementado para que o campo "Ramo de Atividade" passe a ser obrigatório.

Alterações realizadas:
-Foi criado o parâmetro CARREGAR_ITENS_HISTORICOPEDI para listar os produtos no histórico, mesmo que seja configurado para não enviar
para o força de vendas;
-Alterada a forma de validação do campo "Ramo de Atividade", ao ser marcado como obrigatório irá validar corretamente.

Erros corrigidos:
-O histórico de pedidos na aba itens deixou sofrer alteração mesmo que ocorram mudanças feitas no Winthor;
-Corrigido as formas que validava o campo "Ramo de atividade", passando a ser obrigatório.
Data da publicação: 07/07/202
Hora: 15:00

Melhorias contidas:
-Implementada para corrigir a visualização do endereço de entrega, um está sobrepondo ao outro impedindo a visualização completa;

-Implementada para corrigir a divergência de preço entre o Winthor e a Apk.

Alterações realizadas:
-Alterado Spinner de endereço de entrega que estava muito curto para o endereço completo do cliente;
-Alterado tamanho de textview para endereço fixo de entrega;
-Incluída coluna na tabela correspondente.

Erros corrigidos:
-Corrigido a visualização do endereço de entrega;
-Corrigido a divergência de preço entre o Winthor e a Apk;
-Corrigido o percentual de preço da pessoa física aplicada no Winthor, não estava sendo aplicado no Força de Venda.
Data da publicação: 06/07/2020
Hora: 15:00

Melhorias contidas:
- Implementado para corrigir na Apk descontos gerados automaticamente sem que estejam cadastrados a alguma politica de desconto;
- Implementado para alterar condição de desconto de alguns produtos vindos do Força de Venda apresentando descontos errados.

Alterações realizadas:
- Alteração realizada no cálculo de preço sem imposto, passa a calcular corretamente;
- Alteração realizada para que qualquer desconto seja exibido, mesmo sendo proveniente de alguma campanha de desconto ou digitado
manualmente pelo vendedor.

Erros corrigidos:

- Correção de erro de arredondamento no preço sem imposto para recálculo do produto;
- Correção em alguns produtos que estão vindo através de pedidos no Força de Venda com desconto errado, Ex: 0,000001.
Data da publicação: 06/07/2020;
Hora: 09:30

Melhorias contidas:
- Implementado conforme erro de desconto em seleção múltipla para clientes que utilizam simples Nacional;
- Implementado para permitir a inclusão do produto com desconto.

Alterações realizadas:
- Realizado carregamento do produto para calcular o preço final corretamente, utilizando múltipla seleção para que o preço fique de acordo com
o inserido pela aba tabela;
- Alterado o preço sem imposto que era sobrescrito, fazendo com que o preço no objeto do pedido ficasse incorreto.

Erros corrigidos:
- Correção passou a fazer inserção respeitando o desconto do simples Nacional;
- Correção de erros passa permitir a inclusão do produto com desconto mínimo.
Data da publicação: 03/07/2020
Hora: 16:00

Melhorias contidas:
- Implementado para não debitar campanha no saldo da conta do RCA;
- Implementado para impedir que os pedidos que não foram feitos pelo aparelho apareçam na aba “Pedidos”;
- Implementado para corrigir a duplicidade de Pedidos, que seja pego o mesmo número do Pedido duas vezes ou mais.

Alterações realizadas:
- Alteração realizada para não considerar as configurações de preço fixo para cálculo de conta corrente caso o item tenha sido incluso via
campanha de desconto;
- Alterada a data do aparelho para confirmação da validade da política de preço fixo e campanha de desconto;
- Alterada a consulta feita via tabela para carregar algumas informações, alterando a forma de comparar os números dos pedidos;
- Alterações realizadas no fluxo do Pedido que antes apresentava divergência de valores e de quantidade de itens dos produtos;
- Alterações realizadas na ação da flag “Tentar manter quantidades do produto original”, para que, quando estiver desmarcada insira a
quantidade de no mínimo 1 unidade em cada item;

Erros corrigidos:
- Corrigido o preço fixo indevido na campanha;
- Corrigido o desconto maior que o configurado;
- Corrigida a campanha debitando saldo do RCA e apresentando saldo negativo, mesmo sendo gerada para não debitar;
- Corrigidos pedidos exibidos na listagem que não estavam aparecendo com o valor correto e apresentavam número de pedidos diferentes;
- Corrigido erro na duplicidade do pedido, estava apresentando valores errados;

- Corrigido erro ao duplicar pedido e não marcar a flag *Tentar manter quantidades do produto original* o pedido era duplicado, mas aparecia
sem os itens.

Data da publicação: 01/07/202018
Hora: 18:00

Melhorias contidas:
- Implementado para manter o preço fixo do produto quando a embalagem é alterada na tela de inserção do item;
- Implementado para corrigir o erro ao incluir um item em planos com desconto.

Alterações realizadas:
- Alterado o fluxo na Apk para manter o preço fixo do produto caso sua embalagem seja alterada na tela de inserção de item;
- Alterado no fluxo do Apk para validar corretamente o estoque.

Erros corrigidos
- Corrigido o preço fixo cadastrado para o produto que era perdido quando a embalagem era alterada;
- Correção na validação de estoque, permitindo a inserção dos itens pela aba de campanha de desconto.
Data da publicação: 01/07/2020
Hora: 14:00

Melhorias contidas:
- Implementada funcionalidade de compartilhamento de base após exportação;
- No menu Ferramentas, clicando na opção exportar banco, aparecerá a mensagem que o banco foi exportado e em seguida a tela com a opção
de compartilhamento, permitindo que o usuário escolha onde compartilhar a base dentro das funcionalidades do Android.
- Implementada funcionalidade para aplicar Campanha Progressiva nos produtos sem desconto flexível, para que sejam salvos normalmente
mesmo não tendo desconto flexível.

Alterações realizadas:
- Alterado em tabela.
- Removida a validação de desconto quando o produto for inserido por uma Campanha de Desconto Progressivo;

Erros corrigidos:
- Não Possui

Banco
MXS506VERSAO: 104
Data da publicação: 18/01/2021
Hora: 17:00

Melhorias contidas:
- Adicionado coluna MXSFAMILIA.PERCDESC
- Melhoria ITEM ACELERADOR CAMPANHA PROGRESSIVA, criado tabela MXSITEMACELERADOR.

Alterações realizadas:
- Alterado package SYNC E RECS , Criado tabela MXSITEMACELERADOR, Tabela SYNC_MXSITEMACELERADOR, e Trigger
TK_SYNC_FV_MXSITEMACELERADOR.
Erros corrigidos:
- N/D
MXS506VERSAO: 103
Data da publicação: 15/01/2021
Hora: 17:00

Melhorias contidas:
- Adicionado validação da coluna PCREGIAO.UF, adicionado validação na VIEW MXSREGIAO.
- Melhoria para validar os campos da PCMOVENDPEND (DTINICIOCONFERENCIA, DTFIMCONFERENCIA, DATA, CODFUNCGER,
DTINICIOOS, DTFIMSEPARACAO, CODFUNCOS) e inserir nos campos da MXSHISTORICOPEDC (DTINICIALCHECKOUT,
DTFINALCHECKOUT, DTEMISSAOMAPA, CODFUNCEMISSAOMAPA, DTINICIALSEP, DTFINALSEP, CODFUNCSEP)PCMOVENDPEND PC
MOVENDPEND
- Criado o parâmetro VALIDA_MOVIMENTACAO_WMS para inserir as informações da PCMOVENDPEND na MXSHISTORICOPEDC.
Alterações realizadas:
- Alterado package SYNC E RECS , view MXSREGIAO, Tabela SYNC_MXSREGIAO, e Trigger TK_SYNC_FV_MXSREGIAO.
Erros corrigidos:
- N/D
MXS506VERSAO: 102
Data da publicação: 28/12/2020
Hora: 18:00

Melhorias contidas:
- Melhoria performance de sincronização.
- Melhoria performance sincronização package DELTA das tabelas SYNC_D_MXSDESCONTO, SYNC_D_MXSRESTRICAOVENDA,
SYNC_D_MXSPRODUSUR,
- Melhoria volume de dados de sincronização das tabelas SYNC_MXSDESCONTO, SYNC_MXSRESTRICAOVENDA, SYNC_MXSPRODUSUR
Alterações realizadas:
- Alterado package SYNC E RECS.

Erros corrigidos:
- Correção tamanho da precisão do campo da tabela MXSLOGSPERMISSOES.IP_ALTERACAO
MXS506VERSAO: 101
Data da publicação: 24/11/2020
Hora: 16:00

Melhorias contidas:
- Melhorias Valor Mínimo Campanha Progressiva
- Ajustado para enviar a coluna CODSUPERVISOR na tabela MXSPRODUTMSK.
- Ajustado para enviar pedidos do tipo Balcão reserva, criado o parâmetro ENVIA_PEDIDOS_BALCAO_RESERVA por default esta como 'S'
- Implementado para validar pedidos com origemped ='W', criado parâmetro 'ENVIA_PEDIDOS_WEB'
Alterações realizadas:
- Adicionado colunas MXSCAMPROG.VLMAXIMODESC, MXSCAMPROG.VALORMINIMO, MXSCAMPROGHIST.VLVENDA,
MXSCAMPROGHIST.VLDESCONTO Alterado as packages JOBS, RECS, SYNC, e Triggers

Erros corrigidos:
- Correção trigger TK_SYNC_FV_MXSPRODUTMSK
- Correção que envia delete para SYNC_MXSPARAMFILIAL
- Correção sincronização de dados tabela MXSGRUPOSCAMPANHAC
- Remover usuários inativos SYNC_D_MXSDESCONTO
- Retirado validação das tabelas SYNC_D_MXSRESTRICAOVENDA, SYNC_D_MXSPRECOPROM, SYNC_D_MXSDESCONTO da validação
da package DELTA.
- Ajustado para enviar a mxsformprod nas dependências do produto quando o mesmo e alterado para validação de cesta.
MXS506VERSAO: 100
Data da publicação: 06/11/2020
Hora: 17:00

Melhorias contidas:
- Melhorias Destaque Sistêmico na Campanha Progressiva

Alterações realizadas:
- Adicionado colunas mxsfamilia.cor, ordenar - Alterado as packages JOBS, RECS, SYNC, e Trigger TK_SYNC_FV_MXSFAMILIA.

Erros corrigidos:
-correção sincronização mxsplpagfilial registros duplicados.
MXS506VERSAO: 99
Data da publicação: 06/10/2020
Hora: 17:00
Melhorias contidas:
- Melhorias desconto escalonado.

Alterações realizadas:
- Adicionado colunas em tabela.

Erros corrigidos:
-Correção de inserção tabelas Colgate.
MXS506VERSAO: 98
Data da publicação: 11/09/2020
Hora: 16:00

Melhorias contidas:

Alterações realizadas:

Erros corrigidos:
-Não possui.
MXS506VERSAO: 97
Data da publicação: 01/09/2020
Hora: 17:30

Melhorias contidas:
- Solicitação do resumo de vendas e metas por requisição na Aplicação
Alterações realizadas:
- Criada a tabela no pedido de vendas que armazena as consultas dos resumos de vendas e metas.

- Criado parâmetro UTILIZA_METAS_REQUISICAO

Erros corrigidos:
-Não possui.
MXS506VERSAO: 96
Data da publicação: 17/08/2020
Hora: 17:30

Melhorias contidas:
-Não possui

Alterações realizadas:
-Não possui

Erros corrigidos:
-Correção erro ao deletar registros da tabela MXSPRODUTMSK;
-Correção ao inserir dados na tabela MXSFAMILIAITENS;
-Ajustado para deletar registros da tabela MXSHISTORICOCOMPROMISSOS, quando um roteiro for deletado do winthor;
-Alterado JOB de historico de pedidos para atualizar posição de pedidos faturados no winthor com posição diferente da tabela
MXSHISTORICOPEDC;

Data da publicação: 07/07/2020
Hora: 18:00

Melhorias contidas:
- Alterado a forma de sincronizar a tabela de legendas MXSPRODUTMSK, a sincronização parcial e total vai ser feita na própria tabela, as
alterações não serão gravados na tabela SYNC_MXSPRODUTMSK, foi criado as colunas ATUALIZID, CODOPERACAO, DTATUALIZ na
própria tabela MXSPRODUTMSK, e as deleções serão controladas por delete logico com CODOPERACAO = 2.

Alterações realizadas:
- Alterado as packages JOBS, RECS, SYNC, e Trigger TK_SYNC_FV_MXSPRODUTMSK.

Erros corrigidos:
- Não possui

Data da publicação: 02/07/2020
Hora: 11:00

Melhorias contidas:
- Implementado para enviar a coluna FORCECLIPF na tabela MXSCLIENT

Alterações realizadas:
- Alterado as package SYNC e RECS para sincronizar as novas informações enviadas.

Erros corrigidos:
- Não possui
MXS506VERSAO: 93
Data da publicação: 24/06/2020
Hora: 17:00

Melhorias contidas:
- Implementado para enviar a coluna ALTERAFATORAJUSTEIVASN na tabela MXSTRIBUT
- Implementado para enviar a coluna PERCMVAORIGULTENT na tabela MXSEST

Alterações realizadas:
- Alterado performance da inserção de registros na tabela SYNC_D_MXSPRODUTMSK na package delta, e alterada a respectiva trigger
TK_SYNC_FV_D_MXSPRODUTMSK para disparar apenas alteração de DELETE.
- Alterado as packages SYNC e RECS para sincronizar as novas informações enviadas.
- Alterado package JOBS para gerar nova informação na tabela MXSEST

Erros corrigidos:
-Não possui

MXS506VERSAO: 92
Data da publicação: 16/06/2020
Hora: 16:00

Melhorias contidas:
- Implementado para enviar a coluna CALCULAIPI na tabela MXSPRODFILIAL

Alterações realizadas:
- Alterado view MXSPRODFILIAL para contemplar nova coluna e alterado as packages SYNC e RECS para sincronizar as novas informações
enviadas.

Erros corrigidos:
-Não possui
MXS506VERSAO: 91

Data da publicação: 04/06/2020
Hora: 18:00

Melhorias contidas:
- Implementado para enviar as colunas ALTURA, LARGURA, COMPRIMENTO ,VOLUME na tabela MXSEMBALAGEM

Alterações realizadas:
- Alterado view MXSEMBALAGEM para contemplar novas colunas e alterado as packages SYNC e RECS para sincronizar as novas
informações enviadas.

Erros corrigidos:
- Correção de erros da tabela MXSMENSAGENS para enviar o numero da matricula para visualização do destinatário quando for recados.

MXS506VERSAO: 90
Data da publicação: /05/2020
Hora: 12:00

Melhorias contidas:
- Implementado para enviar a coluna MXSPRODUT.PRAZOMAXINDENIZACAO
-Implementado melhorias na package SCHM para controle das informações geradas na base de dados do SQLITE.

Alterações realizadas:
-Alterado Trigger e alterado packages SYNC e RECS para enviar validar nova informação MXSPRODUT.PRAZOMAXINDENIZACAO

Erros corrigidos:
- Não possui
MXS506VERSAO: 89
Data da publicação: 12/05/2020
Hora: 19:00

Melhorias contidas:
-Implementado processo para permitir enviar uma base completa na geração de dados Parcial, sem a necessidade do representante excluir a
base de dados.
-Criado tabela HISTORICOCAMPANHAPROGRESSIVA
-Adicionado colunas (DATAEXPIRABLOQUEIO, MOTIVOINATIVACAO) na tabela MXSUSUARIOS, não serão sincronizadas , apenas de
controle do Portal Admin

Alterações realizadas:
-Alterado package SCHM adicionado procedure GET_SCHEMA_SCRIPT_V3 que sinaliza o server quando uma tabela e sincronizada total;
-Criado função F_SINCRONIZAR_TABELA_INICIAL (contem a logica para saber se a tabela será sincronizada total);
-Adicionado coluna MXSUSUARIOS.ENVIARBASECOMPLETA (caso esteja como 'S', envia a base completa na próxima sincronização do
representante);

-Criado tabela MXSTABELA, contem os registros das tabelas de sincronização;
-Criado tabela MXSTABELACOLUNA, contem as colunas que são chave do ambiente da máxima.

Erros corrigidos:
-Não possui.

MXS506VERSAO: 88
Data da publicação: 05/05/2020
Hora: 12:00

Melhorias contidas:
-Implementado para enviar a tabela MXSDESCONTOITEM;
-Implementado para enviar a tabela MXSPAIS
-Adicionado campos PCCLIENT. CODCIDADECOM E CGCENTREGA na VIEW MXSCLIENT
-Implementado para filtrar as filiais de venda e estoque parametrizadas no portal ADMIN na geração de dados de estoque (MXSEST,
MXSESTFILIAL)

Alterações realizadas:
-Criado Triggers e alterado packages SYNC e RECS para enviar todas as dependências das novas tabelas enviadas.

Erros corrigidos:
-Correção erro Trigger TK_SYNC_FV_MXSBRINDEEX, não estava validando o campo DTCANCEL.
MXS506VERSAO: 87
Data da publicação: 08/04/2020
Hora: 16:00

Melhorias contidas:
-Implementado para corrigir erro de precisão de campos das tabelas da Colgate.

Alterações realizadas:
- Alteração realizada na precisão de campos das tabelas da COLGATE (MXSCAMPROD, MXSCAMPROGFAIXA).

Erros corrigidos:
- Correção de erros de precisão de campos das tabelas da COLGATE (MXSCAMPROD, MXSCAMPROGFAIXA);
- Correção de validações das tabelas na package SYNC.

MXS506VERSAO: 86
Data da publicação: 02/04/2020
Hora: 18:00

Melhorias contidas:

-Implementado para Validação do campo PCTRIBUT.PERCACRESCBENFFIS;
-Implementado para validação do campo PCDESCONTOCATEGORIA.EMBALAGEM_UNICA;
-Implementado para validação do campo PCDESCONTOCATEGORIA.UNIDADE_EMBALAGEM.

Alterações realizadas:
-Alterado VIEW MXSTRIBUT adicionado o campo PERCACRESCBENFFIS;
-Alterado VIEW MXSDESCONTOCATEGORIA adicionado o campo EMBALAGEM_UNICA;
-Alterado VIEW MXSDESCONTOCATEGORIA adicionado o campo UNIDADE_EMBALAGEM.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido para criar os campos PCLINHAPROD (NUMPESSOASTURNO, NUMTURNODIA, HORASPORTURNO,
NUMDIASTRABSEMANA);
-Erro corrigido na tabela MXSEST_TEMP para aceitar nulo no campo VLULTENTCONTSEMST.

MXS506VERSAO: 85
Data da publicação: 11/03/2020
Hora: 14:00

Melhorias contidas:
- Melhorias performance package DELTA.

Alterações realizadas:
- Alterado geração de títulos (MXSTITULOSABERTOS) para não gerar informações de cliente consumidor final (1,2,3);
- Alterado para limpar a tabela LOG_TRG_ERROS apos cada atualização de banco;
-Criado bloco para criar sinônimos de todas tabelas do banco ERP.

Erros corrigidos:
-Não possui

MXS506VERSAO: 84
Data da publicação: 13/02/2020
Hora: 16:30

Melhorias contidas:
- Implementado melhoria Comissões por Letras (PEDIDODV-3799)

Alterações realizadas:
-Alterado para criação da coluna MXSPRODUT.CLASSECOMISSAO

Erros corrigidos:
- Correção de erros de precisão de campos na tabela SYNC_MXSCLIENT

MXS506VERSAO: 83
Data da publicação: 15/01/2020
Hora: 18:00

Melhorias contidas:
-Implementado melhoria Colgate.

Alterações realizadas:
-Alterado para criação de tabelas e alterações das packages SYNC, RECS E TRIGGERS.

Erros corrigidos:
-Erro corrigido de instalação do atualizador.

Server
Data da publicação: 02/06/2021
Hora:08:10

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Corrigido erro de referência retornado em crítica de pedidos ao tentar acessar objeto vazio.

Alterações realizadas: Alteração na validação de pedidos, orçamentos e campanha progressiva.
Data da publicação: 27/05/2021
Hora:09:10

Melhorias contidas: Implementar fluxo de gravação de vendas de mix de categoria.

Erros corrigidos: Nenhum.

Alterações realizadas: Implementação de funcionalidade.
Data da publicação: 20/05/2021
Hora:13:40

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Implementado gravação de log em arquivos quando ocorrer erros de sincronização durante o envio de pedidos.

Alterações realizadas: Alteração no fluxo de pedidos.
Data da publicação: 11/05/2021

Hora:16:40

Melhorias contidas: Alterado para gravar os campos DESCINTERMEDIADOR e CNPJINTERMEDIADOR na tabela PCORCAVENDAC quando
existirem.

Erros corrigidos: Nenhum.

Alterações realizadas: Alteração na validação de orçamentos.
Data da publicação: 10/05/2021
Hora:16:20

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: - Adicionada validação no server para considerar senhas de usuários expiradas, para não impedir a inicialização do server. Implementado o controle de transações no banco para evitar processos inativos, ao gravar crítica de pedido, gravar vínculo de pedidos para
envio de e-mail e gravar informações de coordenadas de pedidos.

Alterações realizadas: -Alteração na validação de cadastros. -Alteração na validação de pedidos. -Alteração na validação de dados de
geolocalização.
Data da publicação: 05/05/2021
Hora:12:30

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Ajustado para gravar apenas a data no campo DTENTREGA da tabela PCPEDCFV.

Alterações realizadas: Alteração na validação de pedidos.
Data da publicação: 26/04/2021
Hora:08:30

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Corrigido o fluxo de pré-autorização de cartão de crédito, para estornar a autorização quando estiver expirada ou quando o
pedido estiver cancelado no ERP.

Alterações realizadas: Alteração no fluxo de cartão de crédito.
Data da publicação: 20/04/2021
Hora:10:30

Melhorias contidas: Adicionada validação para o processo de venda conta e ordem, gravar os campos "CONTAORDEM" e "CODCLITV8" na
integradora.

Erros corrigidos: Nenhum Alterações realizadas:

Alteração na validação de pedidos.
Data da publicação: 20/04/2021
Hora:17:40

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Adicionada a validação para o parâmetro "INVERTER_BASECREDDEBRCA_AUTORIZACAO", para inverter o valor gravado
no campo BASECREDDEBRCA da tabela PCPEDCFV

Alterações realizadas: Alteração na validação de pedidos autorizados.
Data da publicação: 12/04/2021
Hora:11:45

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Corrigido erro ao importar pedidos do catálogo.

Alterações realizadas: Alteração na validação de pedidos importados de catálogo.
Data da publicação: 08/04/2021
Hora:12:00

Melhorias contidas: Adicionada informação do intermediário para a NFe na gravação dos pedidos com e sem integradora.

Erros corrigidos: Nenhum

Alterações realizadas: Alteração na validação de pedidos.
Data da publicação: 26/03/2021
Hora:15:44

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: -Corrigido o fluxo de geração de base sem sincronização. -Corrigido a validação de base gerada, para baixar a base correta. Removida a solução de contorno da versão "SRV20.158.0.83" e implementada solução definitiva.

Alterações realizadas: -Alteração no fluxo de geração de base sem sincronização. -Alteração no fluxo de sincronização.
Data da publicação: 25/03/2021
Hora:18:30

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Corrigido para enviar a base correta ao solicitar a troca de usuário pela função de supervisor da APK.

Alterações realizadas: Implementada solução de contorno para enviar a base gerada sem sincronização apenas na primeira sincronização do dia.
Data da publicação: 19/03/2021
Hora:09:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Corrigido para gravar o histórico de itens de campanha progressiva em uma tabela com nome menor.

Alterações realizadas: Alteração na validação de campanha progressiva.
Data da publicação: 16/03/2021
Hora:22:00
Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
-Implementado fluxo para gravar o histórico de itens de campanha progressiva.
-Corrigido para sempre gravar o valor de venda e valor de desconto no histórico de campanha progressiva.
-Corrigido calcular o desconto corretamente quando é utilizado item acelerador de campanha progressiva no pedido.

Alterações realizadas: Alteração na validação de campanha progressiva.
Data da publicação: 12/03/2021
Hora:18:40

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos: Adicionada validação para o parâmetro "NOME_FOTO_FACHADA" que define qual foto será utilizada para atualizar o cadastro
de cliente.

Alterações realizadas: Alteração na validação de foto de fachada.
Data da publicação: 11/03/2021
Hora:17:00

Melhorias contidas: Implementado o fluxo de turno de entrega, na utilização de integradora.

Erros corrigidos: Nenhum

Alterações realizadas: Alteração na validação de pedidos.
Data da publicação: 09/03/2021
Hora:12:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
-Corrigido para gravar corretamente o campo que indica a utilização de conta corrente na autorização de pedidos, de acordo com o definido na
autorização do portal executivo. -Corrigido um erro de referência nula ao tentar baixar fotos de fachada.

Alterações realizadas:
-Alteração na validação autorização de pedidos. -Alteração no processamento de fotos de fachada.
Data da publicação: 05/03/2021
Hora:18:20

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Adicionada a validação para o paramêtro da Máxima "VALIDAR_REPASSE_MED_ANIMAL", quando o parametro estiver como S, irá retirar o
valor de repasse do valor de venda dos produtos caso exista valor de repasse

Alterações realizadas:
Alteração na validação de pedidos.
Data da publicação: 04/03/2020
Hora:17:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Implementado fluxo de cancelamento para cancelar o pedido antes de tentar gravar a edição, caso o pedido já exista e for um sincronismo onde
o cancelamento não foi solicitado e for aprovação de pedido pelo Portal Executivo.

Alterações realizadas:
Alteração no fluxo de autorização de pedidos.
Data da publicação: 24/02/2020
Hora:15:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Corrigido para validar o codusur ao retomar a geração de base do zero.

Alterações realizadas:
Alterada a validação de retomada de geração de base do zero.
Data da publicação: 12/02/2020
Hora:15:30

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Corrigido para gravar o campo "NUMEROENT" em venda de cliente consumidor final.

Alterações realizadas:
Alteração na validação de pedidos.
Data da publicação: 17/02/2020
Hora:13:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Correção no retorno de meta mensal por requisição, adicionado o campo de quantidade prevista de positivação de clientes.

Alterações realizadas:
Adição de campo de meta mensal por requisição.
Data da publicação: 12/02/2020
Hora:17:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Ajustado o fluxo de pedidos enviados para desmembramento, corrigido para gerar os pedidos de brinde corretamente.

Alterações realizadas:
Alteração no fluxo de pedido enviado para desmembramento.
Data da publicação: 12/02/2020
Hora:17:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
-Ajustado o fluxo de pedidos com cobrança cartão de crédito, para evitar cancelamento da pré autorização quando ocorre erros no pedido. Ajustado a conversão de valor do pedido após o faturamento, quando enviado pra Cielo.

Alterações realizadas:
Alteração na validação de pedidos com cobrança cartão de crédito.
Data da publicação: 09/02/2020
Hora:18:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
-Implementado o campo POLITICAPRIORITARIA na inserção da tabela PCPEDIFV. -Ajustado o fluxo de importação de cadastro de cliente para
corrigir uma demora na importação.

Alterações realizadas:
-Adição do campo POLITICAPRIORITARIA na validação de pedidos. -Ajuste no fluxo de cadastro de cliente.
Data da publicação: 04/02/2020
Hora:12:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Implementado um fluxo de geração de base, sem requisição de APK, para corrigir uma lentidão na geração da primeira base para clientes Home
Center

Alterações realizadas:
Adicionado um novo fluxo para geração de base.
Data da publicação: 03/02/2020
Hora:08:30

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Pedidos com itens duplicados na APK quando utilizado o desmembramento de pedidos.

Alterações realizadas:
Alteração no fluxo de desmembramento de pedidos.
Data da publicação: 22/01/2020
Hora:08:15

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
Foi ajustado o fluxo de gravação de pedido de consumidor final

Alterações realizadas:
Alteração na validação de pedidos.
Data da publicação: 20/01/2020

Hora:18:00

Melhorias contidas: Nenhuma.

Erros corrigidos:
-Foi alterado para realizar o preenchimento do campo FRETEREDESPACHO da tabela PCPEDCFV, para preencher o tipo de frete do
redespacho. -Alterada a variável que guarda os pedidos fora de rota, para um tipo de maior capacidade.

Alterações realizadas:
Alteração na validação de pedidos.
Data da publicação: 15/01/2020
Hora:15:00
Melhorias contidas:
Adicionar validação de item acelerador de pedidos com campanha progressiva.

Erros corrigidos: Nenhum.

Alterações realizadas:
Alteração no validação de campanha progressiva.

