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• Sistema de requerimentos: Integração dos Sistemas “Requerimento e Contas e Consumo”.

• Sistema de requerimentos: Implementação da OS de vistoria antes de prosseguir com o requerimento.

• Sistema de requerimentos: Opção para cancelar um Requerimento ou OS (será requerido o motivo do cancelamento).

• Sistema de requerimentos: Opção para cadastrar a rede existente.

• Sistema de requerimentos: Opção para Buscar e exibir na OS a especificação da rede mais próxima.

• Sistema de requerimentos: Implementação do Relatório Técnico.

• Sistema de requerimentos: Opção para imprimir os Relatórios Contábeis por período.

• Sistema de requerimentos: Correção no campo de metragem dos ramais para receber casas decimais.

• Sistema de requerimentos: Exibição do Mapa Cadastral na conta.

• Sistema de requerimentos: Opções no cadastramento do Tipo de Requerimento:

- opção para informar se o Requerimento irá gerar a “Religação, Corte ou Cancelamento” (estando integrado).

- opção para emitir a OS mediante uma confirmação do usuário.

- Opção para escolher se deseja exibir dados técnicos ou dados da ligação na OS.

- Opção para informar Dados ao Contas e Consumo:

- Via listagem: será gerado uma listagem contendo dados dos requerimentos realizados;

- Via ação do operador: existe uma tela onde o operador irá disparar a atualização para o Contas (estando integrado).

- Automático: ao realizar um requerimento, o sistema irá disparar automaticamente a atualização para o Contas

(estando integrado).

• Sistema de requerimentos: Opção na tela de Consulta ao Requerimento para confirmar a emissão da OS.

• Sistema de requerimentos: Requerimentos sendo exibidos com dados mais completos, como: código da ligação, end. do serviço

e mapa cadastral.

• Sistema de requerimentos: Opção na Baixa na OS:

- opção para informar alguma observação.

- opção para indeferir ou não uma OS.

- opção para informar o Mapa Cadastral (quando for Pedido de Ligação) (estando integrado).

• Sistema de requerimentos: Opção para consultar as OS à realizar (Tela de Consulta ao Requerimento).

• Sistema de requerimentos: Opção de buscar os dados de uma ligação ao realizar um requerimento (estando integrado).

• Sistema de requerimentos: Opção de informar o Telefone e documento do requerente ao realizar algum requerimento.
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• Sistema de requerimentos: Tela de Alteração Cadastral modificada para obter dados precisos da ligação. (estando integrado).

• Sistema de requerimentos: Opção no cadastramento do Tipo de Ligação para informar se a ligação será de: “Água”, “Esgoto” ou

“Água e Esgoto”.

• Sistema de requerimentos: Aprimoramento nas telas do Lançamento de Baixa e Atualização da Baixa.

• Sistema de requerimentos: Modificação das nomenclaturas:

- “Atendimento” para “Requerimento”

- “Quadro Geral de Faturamento” p/ “Mapa de Faturamento”

- “Termo de Verificação” p/ “Contas a Receber”

• Sistema de requerimentos: Implementação da Classificação da OS.

• Sistema de requerimentos: Opção para informar no Pedido de Ligação: “Tipo de Cobrança”, “Sub-categoria”, “End.

Correspondência”, “Obs. Conta”, “Obs. Leitura”, “Sujeito a Corte”, “Sujeito a Multa” e “Serviço Auxiliar”.

• Sistema de requerimentos: Opção para imprimir o Protocolo por Período.

• Melhora na performance da rotina de Fechamento Mensal.

• O “Cadastro de Usuário” possui uma opção p/ modificar a data de vencimento.

• A “Impressão da Conta” está sub-dividido em:

- 1a. Via: opção: Por Zona/Quadrante, Rota de Leitura e cód. ligação.

- Reimpressão : opção: Zona/Quadrante, Rota de Leitura e cód. ligação. Podendo modificar a data ref. e colocar o intervalo

das seqüências.

- 2a. Via: Apenas por ligação.

• Indicação de apenas ummotivo no “Estorno” e “Inclusão”.

• O “Lç. da Conta via Meio Magnético”, possui uma listagem das contas vindas do banco com valor diferente.

• Listagens do “Lç. da Conta via Meio Magnético” mais completas.

• Opção para sub-dividir o “Mapa de Estorno” e “Inclusão” por data ref.

• Aprimoramento em algumas janelas (disposições de campos e cores).

• Listagemmais completa no “Lç. de Outros Serviços”.
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• Listagem individualizada por usuário no “Contas a Receber” (podendo gerar arquivo).

• Listagem individualizada por usuário no “BDA” (podendo gerar arquivo).

• Performance melhor na rotina de Fechamento Mensal.

• Implementação do Reaviso de Conta com Pagto Autorizado.

• Desmembramento do serviço para cobrança automática de Religação (cad. controle): Relig. à Pedido e Relig. por FPG.

• Criação de um campo para armazenar o serviço de cobrança automática para “violações”.

• Campos Obs_Conta e Obs_leitura aumentados para 50 caracteres.

• Opção para modificar ou eliminar a mensagem na conta: “Sujeito à Corte – Consta Débito Anterior” (Cad. Controle).

• Opção para emitir “BDA” e listagem “Capa de Lote” ao abrir Banco de Dados .

• Ajuste na Rotina que recebe grade de leitura p/ usuários Cortado FPG ou Desligado à Pedido. Ver tabela abaixo:

Obs.: o campo Corte_por_FPG, agora possui as seguintes situações: S, N e V (cobra desligados apenas se houver violação)

No mês em que for cortado Consumo >= 0 : Emite Conta

No mês seguinte ao corte: Consumo > 0 : Emite Conta

Consumo = 0 : Não Emite Conta

No 2º mês seguinte ao corte Consumo = 0 : Não Emite Conta (Ok, usuário não consumiu)

Consumo > 0 e CobraDesligFPG = N: Violação (Não emite Conta – Mapa de Erro)

Consumo > 0 e CobraDesligFPG = V: Violação (Emite Conta – Mapa de Erro)

• Verificação antes de realizar o backup do Fechamento Mensal:

- Verifica se existe algo processado na Data Referente, se não houver, interrompe Fechamento.

- Verifica se todas as capas de lotes foram atualizadas, se não foram, interrompe Fechamento.

- Verifica se existe algum registro que não foi faturado ou não foi impresso conta, se houver, lista para conferência (não

interrompe Fech.).

- Verifica se existe alguma conta com valor 0 (zero), se houver, lista para conferência (não interrompe Fecham.).

• Modificação no Fechamento Mensal:

- Quando for virada de ano, o núm. da Ordem de Corte será zerada.

- A Taxa de ref. será repetida para o mês seguinte.

• Certidão Negativa de Débito.

• Impressão por usuário na listagem de “Lançamentos Futuros”.

• Mensagem “Atenção: Possui Lançamentos Futuros” na consulta ao Faturamento, caso o usuário indicado possua lançamentos

futuros.

• Ordem de Serviço para Religação do usuários cortados por FPG. (possui também em listagem).

• Impressão da Obs. da Conta no Reaviso de conta.

• Implementação da 2a. Via Conta Resumida: contas aglutinadas em um único documento.

• Novas opções de configuração no Cadastro de Controle:

- opção de indicar a quantidade de dias para vencimento da 2a. Via Conta Resumida.

- opção para escolher o tipo de Reaviso de Conta utilizado.

- opção para informar o número de meses necessário para o corte.

• Opção para as guias referentes ao Reaviso c/ Pagto Autorizado e/ou Conta Resumida na tela de “Consultas”.
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• Criação de campos na tela Usuário: Documento, Telefone, Diâmetro da ligação, Diâmetro do hidrômetro

• Novas opções na listagem do “Cadastro de usuários”.

• Implementação no sistema para trabalhar com coletor HP.

• Opção para listar o BDA por Banco.

• Implementação da qtde de guias no BDA.

• Opção para imprimir BDA por Cód. contábil.

• Opção para informar o valor do débito nas telas de: Ordem de Corte, Listagem de Débito para Balcão e Reaviso de conta com/sem

pagamento.

• Opção de informar a “Data prevista de Corte” na Impressão/Reimpressão do Reaviso com Pagamento.

• A mensagem “Consta débito Anterior – Sujeito a Corte” exibida na conta, é feita com base na data da última emissão do BDA.

• Exclusão dos registros de DCO (Fechamento Mensal) quando já foram enviados para o banco e já passaram de sua data de

vencimento.

• Opção para modificar (estorno/inclusão) uma conta DCOmesmo após seu vencimento.

• Opção para listar Capa de lote por período.

• Opção para listar Logradouros subdivididos por Bairro.

• Opção para cobrança de usuários “Cortados por FPG” e “Desligado à Pedido”:

- “Não Cobrar”

- “Não Cobrar” (cobrando somente a do mês do corte se houver consumo)

- “Não Cobrar” (cobrando somente a do mês do corte)

- “Não Cobrar” (cobrando somente a do mês do corte e resíduo, se houver)

- “Não Cobrar” (cobrando somente a do mês do corte, resíduo e violação se houver)

- “Cobrar”

• Complemento gerado automático ao realizar algum lançamento de outros serviços, modificado para, ex.: 01/03, 02/03, 03/03.

• Opção de exibir o valor faturado no Histograma.

• Opção de imprimir os Relatórios Gerenciais por sub-quadrante, setor e quadra. (obs. apenas para localidades que utilizam Mapa

Cadastral por Quadrantes)

• Implementação da cobrança de Juros de Mora.
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• Desmembramento na exibição do Faturamento para Correção Monetária e Juros de Mora.

• Verificação se os arquivos DCO foram todos enviados e recebidos, emitindo uma listagem de crítica se necessário no

Fechamento mensal .

• Opção para escolher mais de uma ocorrência na listagem de leituras efetuadas.

• Opção para exibir a última leitura e/ou média na listagem de leituras efetuadas.

• Opção para exibir a média de leitura nas listagens de Mapa de Erro.

• Exibição do total de registros na listagem de leituras por ocorrência.

• A tela de localização de usuários, irá sempre manter a última consulta em aberto.

• O campo “Diretório do Arq.” no cadastramento do Banco, foi aumentado para 50 caracteres.

• Data exibida no reaviso de conta com base na última emissão de BDA.

• Exibição da grade de leitura na consulta ao Cadastro de Usuários.

• Listagem de Resumo das grades recebidas do coletor de dados.

• Criação de uma 3a. página por cód. Contábil no: Quadro Geral de Faturamento, Mapa de Estornos e Mapa de Inclusões.

• Opção para informar a qtde de meses desejada para o cálculo da média (Cad. Usuário).

• Opção para aglutinar o valor de TBO nas listagens.

• Tabela contendo Dados Adicionais para a ligação.

• Opção para não imprimir as contas com valor 0 (zero).

• Implementação da cobrança do ICMS.

• Implementação da Tela “Atendimento ao Público”, podendo realizar qualquer tipo de requerimento.

• Telas do “Menu Consultas” integrados na tela “Consulta ao Usuário”.

• Opção para informar o intervalo por vencimento na Listagem de Débito

• Opção para informar o intervalo por data de corte na Listagem de Débito (Somente para usuários cortados).

• Opção para informar o intervalo por vencimento no Termo de Verificação.

• Opção para imprimir o gráfico dos últimos consumos.
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• Opção para imprimir o gráfico de consumo no Histograma.

• Opção para imprimir o Histograma por Reservatório.

• Opção para imprimir o Mapa de Estorno e/ou Inclusão por período.

• Rotinas de Suporte, integradas no Sistema: Recolhimento ICMS, Reimpressão da Conta Dupla, Impressão do Reaviso Duplo,

Reimpressão do Reaviso Duplo c/ pagto, Lançamento de Serviços via Arquivo.

• Opção no “Lç. de Corte, Relig. e outros” para lançar “ligação de água” (utilizada quando a ligação possui apenas esgoto).

• No cadastramento de ligações novas, não é mais necessário modificar a data da ligação para ser exibida no Relatório Técnico

(Correção de Programa).

• Aprimoramento na Listagem de Usuário “Condição”:

- Por data de instalação do hidrômetro.

- Por end. de correspondência

- Por área construída

- Por vencimento diferenciado

- Por ocorrência + qtde de vezes ocorridas

- Por obs. de leitura e/ou conta

• Aprimoramento na Listagem de Usuário Opções:

- Listagem Resumida (a que atualmente possui)

- Listagem Completa (imprime todos os dados cadastrais da ligação)

- Emissão de correspondência

- Emissão de etiqueta

• Opção para “Gerar Arquivo” na tela de Listagem de Usuários.

• Opção de Dívida Ativa nas telas de cadastramento do serviço e anexo.

• Opção de impressão da planilha de leitura: “Padrão” e “Completa” (a completa vem informando o nome do usuário e a obs. da

leitura)

• Opção para exibir na conta ou não a Ocorrência da Leitura (Cad. Ocorrência).

• Opção para a ligação ser DCO + Retida.

• Ordem de Corte / Religação sendo controlado pelo número da OS. Gera também um histórico. (estando integrado)

• Opção de cobrar ou não a impressão da 2a. via (Default “Não Cobrar”)

• Exibição da data de impressão na conta.

• Modificação de nomenclaturas:

- “Mapa de Erro” p/ “Listagem de Crítica”

- “Quadro Geral de Faturamento” p/ “Mapa de Faturamento”

- “Termo de Verificação” p/ “Contas a Receber”

• Na Tela de Consulta / Atendimento opção para consultar:

- Requerimentos efetuados.
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- Ordem de Corte / Religação.

- Estorno / Inclusão.

• Código contábil da TBO de Esgoto desmembrado.

• Implementação do Identificador Eletrônico na conta (código para identificar o usuário na internet).

• Implementação da Listagem do Anexo.

• O Fechamento Mensal do “Sistema de Contas e Consumo” deve ser realizado imediatamente após o Fechamento do “Sistema

de Requerimentos”.

• Implementação do detalhamento das contas pagas.

• Sistema de requerimentos: Implementação do campo “Serviço Contas e Consumo” nos cadastros: “Tipo de Requerimento”,

“Tipo de Ligação” e “Classificação da OS” para possibilitar o envio de serviços ao Contas e Consumo através do cód. de serviço

informado (se houver).

• Sistema de requerimentos: Mensagem de crítica na realização de qualquer requerimento, caso a ligação indicada possua débito

e/ou estiver cortada.

• Sistema de requerimentos: Opção para modificar o “Serviço Adicional” (cad. Usuário) na tela de “Alteração Cadastral”.

• Sistema de requerimentos: Opção no cadastro do Tipo de Requerimento:

- Opção para exibir na OS dados para o Exame Predial

- Opção para exibir na OS dados para a Aferição do Hidrômetro

- Opção para exibir na OS os Materiais

- Opção para exibir na OS a reposição de pavimento

- Opção para exibir na OS dados para Análise de Consumo

- Opção para exibir na OS uma mensagem fixa referente ao requerimento.

- Opção para exibir na OS os responsáveis pela execução do serviço.

- Opção para configurar os “Termos do Requerimento”.

- Opção para realizar a “Revisão de Conta”.

- Opção para indicar o que poderá ser alterado no item “Alteração Cadastral”.

- Opção para indicar o tempo previsto para execução do Serviço (será exibido nas telas de “Consulta ao Requerimento” e

telas para realização de requerimentos).

- Opção definir a Origem da OS: Técnica ou Comercial

- Opção para definir o cabeçalho da OS, ex: “Ordem de Serviço”, “Atendimento Técnico”, “Atendimento Comercial”, etc..

- Opção para realização da vistoria (O.S. para verificar se o serviço requerido está apto para sua realização)

• Sistema de requerimentos: Melhorias na tela de impressão da Ordem de serviço:

- Opção para imprimir/reimprimir a Ordem de Serviço por número de requerimento.

- Opção para reimprimir a OS por número da OS (OS inicial - OS final)

- Exibição do número inicial e final das OS impressas. (Quando utilizar a opção “Impressão da Ordem de Serviço”)

- Opção para imprimir a OS por Origem: Técnica e/ou Comercial.

- Opção para imprimir por Tipo de Requerimento.

- Opção de impressão automática.
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• Sistema de requerimentos: Ordem de Serviço:

- Campo “Observação” com espaço maior.

- Exibição dos dados do atendimento.

• Sistema de requerimentos: Opções na tela de Baixa da OS:

- Baixar dados do Exame Predial

- Baixar dados da Aferição do Hidrômetro

- Baixar dados de Reposição de Pavimento

- Baixar dados Técnicos

- Baixar dados de Alteração Cadastral: Economias, Tipo de Cobrança e Tipo de Serviço

- Implementação do “Diâmetro do Hidrômetro”

• Sistema de requerimentos: Tela de “Consulta ao Requerimento”:

- Exibição da hora em que foi realizado o requerimento .

- Opção para imprimir os dados da Ordem de Serviço executada.

• Sistema de requerimentos: Opção para exibir uma “Observação” no requerimento.

• Sistema de requerimentos: Permissão para efetuar uma religação mesmo estando a ligação ativa.

• Exibição na tela de Consulta “Últimas Leituras” a leitura realizada no mês.

• Sistema de requerimentos: Implementação de mais ummodelo de Aferição de Hidrômetro (Modelo de Ituiutaba)

• Sistema de requerimentos: Acrescentado na Ordem de Serviço, no item “Testes utilizados” – “Exame Predial” o teste “Registro”.

• Sistema de requerimentos: Permitir a realização do requerimento de Deslig. a Pedido para quem está cortado por FPG.

• Melhorias na Emissão do BDA:

- Opção para impressão por lote

- Exibição das datas disponíveis para o BDA.

- Exibição no BDA do vr das contas pagas em Duplicidade, não encontradas, de outra Empresa...

• Opção para reimprimir os lançamentos de contas problemáticas (Contas em duplicidade, não encontradas....)

• Opção para lançar contas problemáticas (contas pagas em duplicidade, não encontrada, de outra empresa...)

• Exibição da barra de processamento nas telas: Faturamento, Lç de contas via Meio Magnético e Atualização da Baixa.

• Sistema de requerimentos: Opção de informar na tela do Pedido de Ligação: “Nome do Proprietário”, “Sujeito a ICMS” e

“Sujeito a Div. Ativa”.

• Sistema de requerimentos: Opção de alterar na tela “Alteração Cadastral”: “Nome do Proprietário”.

• Sistema de requerimentos: Ao enviar dados para o Contas e Consumo de um Pedido de ligação, onde o usuário já está

cadastrado como Factível ou Potencial, o sistema estará preenchendo os dados de da ligação, conforme preenchido no

requerimento.

• Divida Ativa: Implementação da Dív. Ativa.
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• Novo layout para impressão de conta terceirizada, contendo: área construída, sub-categoria, “obs. Conta” com 50 caracteres, ID

Eletrônico, msg exibida no lado de fora da conta.

• Opção para gerar o arquivo para impressão de conta terceirizada por Ligação.

• Opção para suspender a emissão da Ordem de Corte por um tempo determinado.

• Opção de listagem das leituras efetuadas por consumo.

• Opção de emitir uma listagem das Ordens de Corte emitidas.

• Opção na listagem de usuários: Por Localidade; usuários com prazo de corte; usuários com prazo de subsídio.

• Cobrança do percentual de esgoto diferenciado. Esta indicação é feita na tela de Tipo Cobrança.

• Novas opções na Impressão da Ordem de Corte: opção para informar a qtde de contas e emitir por qtde de dias em atraso.

• Opção na tela de “Impressão do Faturamento” para imprimir somente contas com valor negativo.

• Opção na “Ordem da Religação” para imprimir por qtde de dias em que estão cortados.

• Opção para informar um prazo para o subsídio. (No fechamento mensal serão listados os que estão com prazo expirado).

• Exibição na Ordem de Corte do valor do débito.

• Quando o serviço for um percentual de Água/Esgoto, no ato da inclusão da conta este será calculado com base em seu %. Obs.:

em versões anteriores não funcionava assim.

• Ao receber a grade do coletor de dados será verificado se a data de leitura ultrapassou 5 dias, sendo que se ocorrer, será emitido

uma listagem para conferência. Motivo: existem coletores de dados que estão modificando sua data.

• Exibição da qtde de economias na listagem de últimas leituras

• Criação do Reaviso s/ pagto com canhoto em Formulário A4 (2 por página)

• Criação da Ordem de Corte em Formulário A4 (2 por página)

• Criação da Ordem de Religação em Formulário A4 (2 por página)

• Opção para visualizar na tela de consulta/atendimento os valores de:

- Multa/Juros/Correção previstos para a emissão da próxima conta na tela de Lç Futuros e

- Juros/Correção estimados na tela de Débito.

• Opção de lançar os serviços de Multa/Juros/Correção para serem cobrados no próximo faturamento, mesmo que esta pessoa esteja

cortada/desligada..

• Opção de agregar os lç futuros na listagem de “Contas à Receber”.

• Opção para emitir BDA: por período, por zona e por categoria.

• Opção para emitir a listagem de crítica fazendo novamente as verificações.

• Sistema de requerimentos: Opção para modificar a data de vencimento da conta.

• Sistema de requerimentos: Opção para modificar um requerimento após emitido OS. Obs.: desde que não possua conta.

• Sistema de requerimentos: Opção para modificar uma OS após ter enviado ao Contas e Consumo .Obs.: esta modificação não

refletirá no CC.
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• Sistema de requerimentos: Exibição da data do Carimbo de Protocolo com base no cadastro e não na data atual (como hoje é

feito).

• Sistema de requerimentos: Botão “Imp. OS” na tela de “Consulta Requerimento” modificado para “Resultado OS”.

• Sistema de requerimentos: Opção para imprimir um recibo dos requerimentos solicitados para entregar ao usuário.

• Sistema de requerimentos: Opção para imprimir BDA por período.

• Divida Ativa: Opção para Negociação da Divida Ativa

• Divida Ativa: Relatórios contábeis sobre a Dívida Ativa (Dívida estornada, incluída e à receber)

• Divida Ativa: Listagem das notificações baixadas/não baixadas

• Opção para cobrar o esgoto por faixa de consumo

• Opção para armazenar dados do reservatório. Estes dados serão informados no arquivo texto para impressão de conta terceirizada.

• Criação da tabela “Dados Adicionais 4”. Tabela utilizada por Santana do Paraíso.

• Divida Ativa: Melhorias no sistema de Divida Ativa:

- Desmembramento do BDA: Tributado/Não Tributado.

- Listagem das contas (CC) pagas já inscrita em DA onde será informado o valor Tributado/ Não Tributado/ Não Inscrito

de cada guia.

- Criação da listagem de Dívida Faturada

- Opção para visualizar o cálculo de juros/multa/correção nas contas inscritas (Tela de Consulta/Dívida Ativa/Inscrição)

- Opção na tela de “Negociação da Dívida” para informar o valor da 1a. parcela.

- Tela para fazer algum lançamento de serviço antes de ser emitido a Cobrança Amigável.

- Listagem contábil no ato da inscrição para ser lançado na contabilidade.

• Exibição da data do último lote atualizado na listagem “Contas a receber”.

• Exibição do nome do leiturista na listagem de resumo da grade.

• Exibição do banco/agência nas listagens de baixa problemática.

• Opção para imprimir o reaviso de conta por data ref, data de vencimento, etc..

• Tabela para predeterminar os reservatórios existentes nos logradouros.

• Exibição dos documentos no canhoto do reaviso de conta.

• Opção para configurar a observação no reaviso de conta.

• Opção para configurar a observação na ordem de corte.

• Exibição do valor do débito na tela de impressão da correspondência do cad. usuário

• Opção para imprimir etiquetas a partir de uma etiqueta determinada

• Opção para imprimir a listagem de usuários por banco.

• Opção para localizar um usuário por uma parte do hidrômetro, por marca, por ano, etc..

• Opção para configurar a mensagem “Corte previsto para __/__/____” exibido no reaviso.

• Opção para exibir nos relatórios gerenciais o nome e cargo do responsável.

• Opção para imprimir a planilha de leitura por zona ou rota de leitura

• Sistema de requerimentos: Opção para imprimir a listagem das OS, por tipo requerimento, por data, ...
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• Sistema de requerimentos: Opção no Pedido de Ligação para informar o nome do requerente, nome do usuário e nome do

proprietário.

• Sistema de requerimentos: Opção para enviar dados para o Contas e Consumo por requerimento.

• Sistema de requerimentos: Opção para indeferir um Alteração Cadastral.

• Sistema de requerimentos: Nomenclatura “Cobrança Padrão” modificada para “Cobrança imediata/parcelada”

• Sistema de requerimentos: Exibição na listagem “Resultado da OS” do valor dos serviços utilizados.

• Sistema de requerimentos: Opção no cadastro do tipo de requerimento para não exigir que seja informado o “documento

requerido”

• Filtro na listagem de usuário: usuários sujeitos a corte

• Criação do programa de parcelamento. Obs.: o valor do débito será lançado em um único serviço.

• Impressão da planilha de leitura por zona/quadrante

• Listagem no fechamento mensal verificando se existe algum usuário ativo sem conta emitida

• Configuração do sistema para trabalhar com coletor Palm.

• Opção de informar o coletor utilizado nas telas de enviar/receber grade.

• Opção de executar o ‘Repair’ através do sistema de Gestão Comercial - Utilitários

• Opção de marcar todos os roteiros nos relatórios gerenciais através das teclas: Ctrl+A

• Opção de imprimir dados para envelope no cadastro de usuários

• Opção para modificar o sistema de coletor para planilha de leitura (utilitários - suporte)

• O campo “sujeito a multa” no cadastro de usuário, se refere a ‘correção monetária’ e ‘juros’, ou seja, se possuir “N” vai indicar que

a ligação não terá ‘juros’ e/ou ‘correção monetária’.

• Quando uma ligação for somente esgoto, não será impressa a ordem de corte.

• Na listagem ‘Resumo da Grade’ será exibida a data da leitura, hora inicial e final.

• Armazenamento do período utilizado na impressão da ordem de corte e religação (esta informação será visualizada na tela de

consulta/atendimento).

• Exibição do detalhamento do juros de mora na conta dupla.

• Opção de informar um intervalo de valores na listagem de faturamento.

• Verificação da integridade dos índices no backup diário.

• Ao fazer uma inclusão na conta de tarifa de água, será buscado o anexo no BD referencia da conta. Obs.: isto vai evitar que as

autarquias que fizeram um reajuste no anexo de maneira diferenciada (valores diferentes entre as faixas) tenham que abrir o bd de

fechamento para descobrir o valor.

• Sistema de requerimentos: Opção para abrir banco de dados com acesso completo. Rotinas de suporte.

• Sistema de requerimentos: Verificação da integridade dos índices no backup diário.
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• Sistema de requerimentos: Mais opções para imprimir a listagem de ordens de serviço.

• Divida Ativa: Opção para emitir uma cobrança dos processos em cobrança Judicial.

• Divida Ativa: Opção de informar um intervalo das parcelas na tela de impressão de cobrança Amigável.

• Opção para indicar no cadastro de usuários a forma de entrega da conta: ‘entrega na rota’, ‘entrega via correio’, ‘pela internet’ e

‘retida’.

• Melhorias no parcelamento de contas:

- Opção para adicionar a multa prevista para o próximo faturamento.

- Opção para não parcelar automaticamente alguns serviços.

- Opção de adicionar a 1a. parcela em uma conta já faturada.

- e ao parcelar, o sistema não estará aglutinando os serviços parcelados em um único serviço, ou seja, ao parcelar uma

conta onde tenha ‘tarifa de água’, ‘tarifa de esgoto’, ‘expediente’, etc..., o sistema estará exibindo na conta a descrição

‘parcelamento’ e nos relatórios contábeis irá gerar ‘tarifa de água’, ‘tarifa de esgoto’, etc..

• Exibição do nome do leiturista na tela de ‘Atendimento-últ. leituras’.

• Criação da listagem de “Balanço”, onde irá trazer um balanço do faturamento, ou seja, ira exibir o valor faturado, estornado,

incluído, pago e a receber (Relatórios gerenciais – Balanço).

• Exibição da rota e hidrômetro no canhoto do reaviso.

• Modificação no arquivo que é enviado para a impressão das contas, tendo adicionado o município, cep, uf e data da impressão da

conta.

• Exibição do identificador eletrônico na tela de consulta.

• Criação do campo “observação da ligação” no cadastro de usuário. Obs.: se o 1o caractere for * o sistema vai exibir uma

mensagem informando o conteúdo deste campo sempre que se localizar uma ligação nas telas de atendimento e requerimento.

• Opção para indicar no cadastro de serviço se o serviço está sujeito a corte.

• Utilização da agencia 0 (zero) para configuração do drive, convenio e vencimento dos arquivos febraban.

• Opção para se trabalhar com o envio de grades para o coletor com a referência do mês seguinte.

• Exibição da grade de leitura e do serviço (água, água e esgoto, esgoto) na listagem de ultimas leituras (tela de atendimento).

• Opção para configurar a qtde mínima de dias para que a leitura de uma ligação nova seja feita.

• Exibição da descrição do código contábil no BDA, mapa de faturamento, mapa de estorno e mapa de inclusão.

• Opção para gerar um arquivo do BDA para a contabilidade

• Opção para gerar e receber um arquivo de teste - padrão febraban.

• Exibição do Cep, nome do município e UF na conta de água.

• Opção para agrupar os relatórios de critica da leitura.

• Exibição dos serviços com valores negativos de forma separada nos relatórios contábeis.

• Exibição dos problemas encontrados na baixa em uma única listagem.

• Na tela de débitos (atendimento) exibição do valor das contas selecionadas.

• Ao baixar a ordem de corte permanecerá a última ‘data da execução’ e o ultimo “nome o executor”.

• Opção de exibir os débitos na listagem de usuários. Obs.: com isto é possível saber os débitos utilizando-se os filtros do cad. de

usuários.

• Correspondência do cadastro de usuário com espaço maior no texto.

• Opção de imprimir o cadastro de usuários ao abrir um banco de dados de fechamento.
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• Opção para exibir o nome/cargo do responsável pelas listagens: BDA, Mapa de Faturamento, Mapa de Estorno/Inclusão,

Relatório Técnico e Contas a Receber (Obs.: opção de informar um nome para cada listagem).

• Opção de configurar o cabeçalho do reaviso de conta.

• Opção para alterar a data da leitura na tela de inclusão da conta.

• Opção para gerar o arquivo e reimprimir a conta dupla na tela de reimpressão da conta.

• Opção para gerar o arquivo e reimprimir o reaviso duplo na tela de impressão do reaviso

• Opção para gerar o arquivo e reimprimir o reaviso duplo c/ pagto na tela de reimpressão do reaviso c/ pagto.

• Sistema de requerimentos: Exibição do nome do proprietário na Ordem de Serviço.

• Sistema de requerimentos: Exibição dos documentos na conta avulsa

• Sistema de requerimentos: Campos p/ configurar os requerimentos que serão enviados para o Link (Grupo, sub-grupo, descrição

e obs.).

• Sistema de requerimentos: Campos para informar a forma de entrega da conta no pedido de ligação.

• Sistema de requerimentos: Configurar o pedido de ligação para que o req. seja impresso em uma só pagina, exibindo no canhoto

o valor do requerimento.

• Divida Ativa: Opção para emitir um Edital das contas que não foram notificadas na Divida Ativa.

• Divida Ativa: Opção para emitir uma listagem de avaliação da Divida Ativa

• Divida Ativa: Opção para emitir etiqueta da notificação e cobrança amigável – Dívida Ativa.

• Divida Ativa: Opção para desfazer uma notificação (divida ativa) baixada e cancelada.

• Opção para se cadastrar os dados do reservatório e suas análises:

- Opção para imprimir no verso da conta dupla os dados da análise.

- Novo layout do arquivo de conta (layout=7) contendo os dados das analises dos reservatórios.

• Cancelamento de um parcelamento

• Sistema de requerimentos: Melhorias no relatório técnico.

• Opção para realizar leitura com impressão de conta.

• Modificação da indicação do vencimento no ato do faturamento. Agora deverá ser cadastrado o vencimento no próprio cadastro de

rota de leitura

• Sistema de requerimentos: Qdo houver alguma troca de hidrômetro o sistema estará verificando se a leitura do mês já foi

realizada, e se já foi, checa se a data da leitura é maior que a data da troca, para então poder realizar a alteração automaticamente.

• Ao fazer uma inclusão na conta, será exibido a opção para se calcular o consumo faturado com base no anexo atual ou no do mês

de referência da conta.

• Exibição da leitura do mês na impressão das ultimas leituras na tela do atendimento.

• Opção para exibir o nome do usuário ou proprietário na certidão negativa de débito

• Opção para exibir alguma mensagem na ordem de corte com formulário pré-impresso.

• Se não houver texto para impressão da certidão negativa de débito, será suprimido sua exibição na tela de atendimento.
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• Ao final da impressão da conta, reaviso e ordem de corte será exibido o total de registros impressos.

• Opção para excluir multa/juros/correção antes de seu faturamento. Ver tela de lç futuros, botão lç multa/juros/correção.

• Sistema de requerimentos: Opção para emitir um boleto de pagamento.

• Sistema de requerimentos: Campo do ‘termo do requerimento’ no cadastro dos requerimentos sem limite de caracteres.

• Sistema de requerimentos: Opção para definir o tipo de cobrança padrão.

• Dívida Ativa: Opção para se cancelar uma inscrição total ou parcial

• Dívida Ativa: Opção para listar a cobrança amigável por ordem de nome, data origem e todas as rotas

• Exibição do endereço de correspondência no verso da conta dupla. Verificar a utilização do endereço da correspondência, pois no

verso será impresso este endereço.

• Exibição do serviço auxiliar e seu respectivo valor na listagem de usuários.

• Sistema de requerimentos: Opção para renegociar um requerimento que possua boleto.

• Sistema de requerimentos: Opção para reimprimir e alterar vencimento de uma conta do requerimento. Na tela de ‘Consulta

requerimento–Pagto’ clicar na conta desejada.

• Sistema de requerimentos: Na tela de ‘consulta – aba pagto’ o valor a pagar irá exibir o valor total – as contas pagas.

• Dívida Ativa: Opção para reimprimir uma conta em dívida ativa. Na tela de ‘Consulta-Divida Ativa-Cobrança’ clicar na conta

desejada.

• Dívida Ativa: Opção para modificar o valor original inscrito na tela de ‘Negociação da Dívida’.

• Exibição do endereço de correspondência no verso da conta avulsa. Checar a utilização deste campo e se será utilizado.

• Permitir a impressão da planilha de leitura do mês seguinte antes de fechar o mês.

• Dívida Ativa: Opção para aglutinar várias inscrições em uma única negociação, gerando assim apenas uma cobrança

• Dívida Ativa: Exibição da competência no termo de compromisso (Negociação)

• Dívida Ativa: Opção para informar o vencimento nas telas de Negociação e Cobrança Amigável sem a necessidade de cadastrar

no contas e consumo.

• Dívida Ativa: Atalhos para baixar a notificação e negociar a dívida.

• Opção para imprimir a listagem de usuários por código de ligação

• Opção para compor os campos desejados na impressão do cadastro de usuários

• Opção para imprimir a listagem de usuários para leituras com ocorrência diferente da informada.

• Opção para imprimir a listagem de usuários que estão com hidrômetro parado.

• Criação do campos ‘Inscrição’ no cadastro de usuários

• Na listagem de débito, opção para informar o ‘número de contas em aberto’ e ‘imprimir somente as ligações ativas’

• Opção para localizar uma ligação por CPF.

• Opção para imprimir uma listagem dos requerimentos solicitados (Tela de Atendimento/Consulta).

• Opção para informar no cadastro de ocorrência se a ocorrência é para ser emitida na listagem de crítica de leitura.

• Na tela de parcelamento, opção para informar o valor da 1a. parcela.

• Nome do usuário/proprietário com 50 caracteres.

• Criação da ‘Certidão Positiva com efeito Negativa’ (possui apenas lç futuros) e ‘Certidão Positiva de débitos’ (possui débitos

vencidos).

• Exibição de 8 serviços na conta de água (antes eram exibidos 6).

• Na impressão da conta dupla, opção para informar a mensagem ‘Caso seu débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar’ quando

forem exibidos os dados do reaviso.
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• Opção para imprimir os dados da simulação de consumo (tela de atendimento/consulta).

• Registro das transações efetuadas pelo arquivo DCO (tela de atendimento/consulta)

• No cadastro de ‘Tipo de Cobrança’, opção para informar uma mensagem na conta para quem possuir este tipo de cobrança.

• Opção para consultar os dados da leitura do último hidrômetro.

• Opção para informar a qtde mínima de dias em atraso para que a mensagem ‘Sujeito a Corte’, exibida na conta, seja impressa.

• Opção para informar o número de dias para que seja subtraído ao último dia de atualização do lote. Isto se faz necessário para

efeitos de calculo da multa, emissão do reaviso, ordem de corte e outros. Quando estes forem buscar a data da última baixa, será

buscada esta data subtraindo-se os dias informados.

• Opção para agrupar os serviços exibidos nos relatórios contábeis. (ver cadastro de serviço)

• Opção para consultar todos os débitos (Contas, requerimento e div. Ativa) na aba ‘Débitos’ - tela de atendimento ao público.

• Opção para configurar a definição de consumo mínimo e máximo gerado pelo sistema.

• Exibição da qtde de contas faturadas e pagas na listagem de balanço.

• Opção para listar somente quem possui parcelamento em aberto (Contas a Receber individual).

• Requerimento: No pedido de ligação, opção para informar o vencimento escolhido pelo usuário.

• Requerimento: Exibição do número da grade na O.S..

• Requerimento: Nomenclatura ‘Possui ligação’ nos requerimentos modificada para ‘Possui cadastro no Contas.

• Requerimento: Opção para imprimir em 3 vias a conta.

• Requerimento: Opção para baixar uma OS através do numero do requerimento.

• Dívida Ativa: Emissão da Procuração e Execução Fiscal por CPF.

• Dívida Ativa: Textos diferentes para a certidão Tributária e não Tributária

• Dívida Ativa: Exibição do endereço de correspondência nos documentos da dívida

• Dívida Ativa: No ato da inscrição, os dados serão atualizados com base no cadastro de usuários.

• Dívida Ativa: No ato da inscrição, qdo uma inscrição for cancelada por motivo de contas pagas, será gerado um motivo.

• Dívida Ativa: Criação do campo ‘Razão Social’ para as inscrições de pessoa jurídica.

• Contas: Gerenciador de backup. Backup integrado Contas & Requerimento possibilitando agendar um horário para realização

do backup.

• Contas: Localização da ligação: Exibição do nome do usuário por endereço e do código da ligação por nome.

• Contas: Opção para restituir automaticamente o valor das contas pagas em duplicidade. *Configurar

• Contas: Ajuste no sistema para quem utiliza leitura com impressão de conta: Quando um requerimento não puder ser enviado

ao “Contas” devido a situação da rota estar em processo de leitura/impressão, o sistema irá programar este envio para o backup

seguinte ao recebimento do arquivo de leitura/impressão.

• Contas: Criação da tabela convênio. Tabela com finalidade de cadastrar os convênios existentes e indicar qual ação o sistema

fará assim que o convênio for expirado.

• Contas: Integração do sistema Contas & Requerimento.

- BDA/Baixa integrada

- Relatórios gerenciais unificado: Mapa de estorno, inclusão e faturamento

• Contas: Opção de baixar automaticamente as contas com valor 0 (zero). Se optar por esta opção, configurar o cadastro de

controle. *Configurar

• Contas: Cadastro do código contábil com 30 caracteres (formatação livre)
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• Contas: Campo no cadastro de usuários para informar o macro-medidor (campo utilizado para identificar perdas de água). Obs:

somente para que utiliza cadastro técnico da ligação

• Contas: Tela de atendimento:

- Criação da aba ‘Histórico’ para exibir os dados da revisão de conta, conta resumida, auditoria operacional e serviços

- Exibição do detalhamento dos débitos (débitos)

- Exibição das contas que estão em processo de “lançamento de baixa” (débitos)

- Exibição do vencimento e consumo faturado (débitos).

- Exibição dos lançamentos futuros (Simulação).

- Opção para selecionar todas as contas (débitos).

• Contas: Criação do cadastro de feriados. Este cadastro irá auxiliar na criação dos vencimentos e suas respectivas prorrogações.

Os vencimentos serão criados no ato do fechamento mensal. *Configurar

• Contas: Opção para configurar a ação das ocorrências de leitura, exemplo: leitura pela média, leitura sem hidrômetro,

hidrômetro invertido, etc....

• Contas: Campo para informar a “descrição” do tipo de cobrança e qual o “tipo padrão” a ser utilizado nas telas de cadastro da

ligação. *Configurar

• Contas: Lista para identificar tipo de cobrança, código de serviço, reservatórios, etc..

• Contas: Configuração dos serviços para serem faturados somente quando houver tarifa de água/esgoto.

Esta configuração será utilizada no ato do faturamento. Quando um serviço não for faturado identificar os seguintes casos

no fechamento mensal:

- Se não necessitar de tarifa de água/esgoto será listado para conferência.

- Se necessitar de tarifa de água/esgoto será verificado se possui complemento:

- se NÃO, lançar para o mês seguinte e agregar ao serviço existente no mês seguinte (se houver)

- se SIM, somar 1 no mês de todos os serviços/parcelas existentes.

• Contas: Opção para prosseguir com o requerimento, emitindo a OS ou emitir uma certidão de débito apenas com a

apresentação das contas pagas no balcão. *Configurar

• Contas: Opção para reimprimir a listagem gerada ao receber a grade com leitura e impressão de conta.

• Contas: Opção para imprimir por menus a listagem de auditoria.

• Contas: Localizar uma ligação/requerimento por nome/endereço/CPF desconsiderando acentos.

• Contas: Relatório técnico, item Religadas no mês desmembrada em religada com situação anterior cortado e situação anterior

desligada.

• Contas: Fechamento Mensal único Contas & Requerimento
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• Contas: Exibição da data de processamento na barra de status

• Contas: Opção de gerar uma conta resumida das ligações que possuem o mesmo CPF. (tela de débitos)

• Contas: Validação do CPF/CNPJ

• Contas: Opção para adicionar um logradouro nas telas de cadastro da ligação e dos requerimentos.

• Contas: Reaviso de conta sem pagto gerando número de guia e histórico.

• Contas: Ajustes na conta. Somente informativo - RETIRAR

- Arquivo DCO enviando número da conta corrente

- Revisão da composição do código de barras. Agora será exibido a data de vencimento e o dígito da conta 1

• Contas: Parcelamento:

- Listagem dos parcelamentos.

- Geração de um requerimento no ato do parcelamento.

- Botão para chamar o parcelamento através da tela de atendimento

- Opção para gerar juros nas parcelas. Opção válida somente quando houver utilização do juros de mora.

• Contas: Opção para quitar os débitos. Esta opção irá gerar uma conta contendo todos os lançamentos de juros/multa/correção

e lç futuros existentes.

• Contas: Impressão cadastro usuário

- Opção para filtrar as ligações que foram incluídas/excluídas do DCO

- Opção para filtrar por consumo do mês.

- Opção para filtrar por variação da média

- Opção de imprimir a listagem ‘resumida’.

• Contas: Criação de uma listagem no relatório técnico para auxiliar o preenchimento do SNIS

• Contas: Opção para realizar um parcelamento da dívida ativa na tela de atendimento ao publico.

• Contas: Opção para quitar/parcelar/rever débitos na tela de atendimento ao publico.

• Contas: Opção para informar a situação do lançamento da leitura/outros serviços.

• Contas: Exibição do serviço auxiliar modificado para melhorar entendimento.

• Contas: Opção para desfazer a baixa de um lote. Opção valida se o lote não estiver atualizado.

• Contas: Nova forma de cobrança – Mínimo com excedente direto na faixa. Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Nova versão para a geração do arquivo de reaviso de conta. Versão tipo 02 – contem o código de barras todo

discriminado
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• Contas: Nova versão para a geração do arquivo de conta. Versão tipo 10 – contem o código de barras todo discriminado

• Contas: Nova tela para realização do estorno/inclusão. Opção para emitir um requerimento e a 2ª. via

• Contas: Opção para visualizar as contas pagas em duplicidades que estão lançadas para restituição em Atendimento-LçFuturos

• Contas: Opção para faturar o serviço de esgoto através de um valor fixo – via tab. Serviço ou tab. Tipo_cobranca

• Contas: Integração do contas a receber Contas & Requerimento

• Contas: Baixa na Ordem de corte/religação através da tela de Ordem de corte/religação

• Contas: Rever acessos no login a revisão de conta/parcelamento/quitação de débitos

• Contas: Mapa de faturamento por período

• Contas: Botão de atalho para Lç da baixa, Atualização da baixa e Emissão do BDA

• Requerimento: Novo relatório dos requerimentos efetuados.

• Requerimento: Opção para se emitir um requerimento onde será identificado como ‘Corte por FPG’.

• Requerimento: Opção para criar perguntas a serem informadas/recebidas na Ordem de serviço.

• Requerimento: Opção para modificar a ‘inscrição cadastral’ através da tela de ‘Alteração Cadastral’. Obs: utilizado somente para

municípios que utilizam esta configuração.

• Requerimento: Opção para criar um pedido de ligação de desmembramento. Esta configuração irá desmembrar os dados de

uma ligação, ou seja, a informação de economias será modificada.

• Requerimento: Exibição do consumo das ultimas leituras na Ordem de Serviço.

• Requerimento: Opção para deixar obrigatório o preenchimento dos campos CPF, RG e CNPJ nos requerimentos.

• Requerimento: Telas de serviços/materiais/taxas unificada.

• Requerimento: Listagem ao transferir dados para o ‘Contas e Consumo’ exibindo todos os problemas encontrados na

transferência.

• Requerimento: Quando for restaurado o backup do requerimento, opção no Suporte-Requerimento para ajustar o lote.

Somente informativo - RETIRAR

• Dívida Ativa: Opção para imprimir os documentos da Cobrança Judicial e Certidão separadamente.

• Dívida Ativa: Opção para negociar a Cobrança Judicial

• Dívida Ativa: Impressão de um extrato com os valores atualizados da dívida (Tela de atendimento).

• Dívida Ativa: Opção para que no ato da inscrição seja adicionado os valores de juros/multa/correção previstos em lançamentos

futuros.

• Dívida Ativa: Ajuste na notificação para exibir o valor das contas de acordo com os serviços sujeitos a inscrição.

• Dívida Ativa: Opções para listar a cobrança judicial emitida.

• Dívida Ativa: Página totalizando o livro da dívida ativa.
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• Dívida Ativa: Na tela de atendimento, exibição da última data de pagamento quando estiver finalizado.

• Gestão Comercial: Opção para executar scripts em SQL

• Gestão Comercial: Opção para compactar BD SQL

• Gestão Comercial: Opção para configurar acessos dos cargos sem a necessidade de siglas, via Treeview

• Gestão Comercial: Nova tela para cadastramento dos cargos/acesso

• Gestão Comercial: Opção para enviar/receber arquivo para internet

• Contas: Emissão do relatório ‘Contas a receber’ por código contábil.

• Contas: Geração do arquivo para Secretaria Estadual de Ensino com as contas das escolas públicas. Configuração: cadastro de

controle – Gerar arquivo para SEE e informar no cadastro de usuários – campo obs da conta *SEE

• Contas: Opção para desfazer um lote de baixa já atualizado. Somente informativo - RETIRAR

• AtendimentoPúb: Call Center (Decreto 6523 em vigor a partir de 01/12/2008) Configuração: cadastro de controle – Call Center e

na tela de atendimento – Efetuar req informar que a maquina local estará trabalhando com Call Center.

• AtendimentoPúb: Exibição das contas pagas em duplicidade na aba ‘Histórico’

• Contas: Alteração no relatório de contas pagas:

- opção de selecionar somente o banco ou a data de pagto ou a data de crédito;

- opção para imprimir as contas pagas em duplicidade a serem restituídas na próxima conta.

• Contas: Opção para imprimir a data do prazo de corte na listagem de usuários

• Contas: Inclusão da data de crédito na baixa da conta e no BDA.

• Contas: Ordem de corte:

- opção para gerar cobrança pela emissão do corte;

- opção para exibir todos os débitos em atraso.

- opção para listar todas as ordens de corte por período.

• Contas: Implementação do cadastro de hidrômetro mestre/dependentes para condomínios.

• Contas: Ajuda (F1)
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• Contas: Opção para imprimir as contas ordenado por endereço e encaixando as contas retidas.

• Contas: Opção de configuração dos arquivos DCO: definição da máscara do identificador da empresa e da posição da conta

corrente.

• Contas: Opção para gerar os relatórios para a contabilidade separando por contas ref. ano anterior. (Guaratinguetá)

• Contas: Mudança do nome do menu Cadastro-Controle para Cadastro-Parametrização do sistema.

• Contas: Ao efetuar uma revisão na conta, ao invés de sair ‘2ª. Via’, irá sair ‘Conta Revisada’

• Contas: Ao faturar ou enviar arquivo para leitura com impressão de conta será verificado se existe algum registro de DCO que

não foi retornado do banco. Se ocorrer este caso, será gravado no registro de auditoria..

• Contas: Ao efetuar um requerimento de alteração cadastral (alteração de hidrômetro, serviço, tipo de cobrança, serviço auxiliar)

será verificado se existe leitura com impressão de conta sendo realizado, se estiver será agendada a atualização para o próximo

backup. Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Ao entrar na tela de parametrização do sistema será verificado se existe algum roteiro em processo de

leitura/impressão de conta, se houver será inibido alguns campos para modificação. Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Exibição das referencias e o valor no canhoto do reaviso de conta extrajudicial.

• Contas: Exibição de umamensagem no fechamento mensal da virada de ano, forçando uma compreensão da correção do

feriado do carnaval Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Exibição de umamensagem ao modificar o seqüencial febraban/dco, forçando uma compreensão das implicações em

receber o arquivo novamente. Somente informativo - RETIRAR

• Requerimento: As ordens de serviços indeferidas irão sair em uma coluna separada das ‘OS em execução’.

• Dívida Ativa: Quando uma dívida estiver finalizada, será exibido a data do pagamento do ultimo débito

• Gestão Comercial: Opção para se cadastrar:

- usuários administradores,

- usuários com expiração de senha,

- usuários com permissão de efetuar o backup,

- grupos de acesso,

- custódia de acesso e

- bloqueio de acesso com mais de 3 tentativas consecutivas.

• Gestão Comercial: Opção para fazer a conversão dos dados

• Gestão Comercial: Opção para fazer a atualização de versão

• Gestão Comercial: Configuração para determinar somente umamáquina como sendo responsável pelo backup automático

• Gestão Comercial: Configuração para determinar somente umamáquina como sendo responsável pelo envio do banco de

dados para o provedor.
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• Contas: Modificação na tabela de numguia_conversao para armazenar numero de guia dos requerimento/parcelamentos

convertidos. Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Criação do arquivo de faturamento/estorno/inclusão para integração com a contabilidade

• Mudança automática da barra de menus quando a resolução for inferior a 800x600. Será retirado o caption dos botões de atalho.

Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Opção de listar somente as contas selecionadas na tela de débitos (Atendimento ao público)

• Contas: Opção de emitir uma mapa de faturamento com o total atualizado (Mapa faturamento-estorno+inclusao).

• Contas: Implementação da conta antecipada. Esta opção irá gerar uma conta a qualquer momento. Será habilitado somente

para quem possui permissão de quitar débitos.

• Contas: Mapa das contas revisadas.

• Contas: Opção para configurar o serviço auxiliar para poder informar um percentual negativo e um percentual sobre o valor

total da conta (para aplicar sobre o valor total da conta, utilizar índice >= 90)

• Contas: Opção de emitir a ordem de corte por contas de parcelamentos em atraso.

• Contas: Listagem de parcelamentos exibindo: qtde de parcelas, parcelas em atraso, valor pago, valor a pagar.

• Contas: Opção para gerar no arquivo de impressão de conta terceirizada os dados do reaviso de conta

• Contas: Opção para ordenar por endereço o arquivo de impressão de conta terceirizada

• Contas: Implementação de alteração de dados cadastrais e de tirar foto do hidrômetro no ato da leitura.

• Requerimento: Opção de emitir uma listagem das ordens de serviço filtrando por classificação da OS.

• DívAtiva: Opção para emitir uma planilha de notificações.

• Opção de imprimir as contas através de ficha de compensação.

• Contas: Ajuste no layout para impressão de conta terceirizada versão 11.

- Foi adicionada a informação da sub-categoria com 3 caracteres e a informação da inscrição cadastral.
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- Foi adicionado dados para a impressão da conta por ficha de compensação

• Contas: Cadastro de parcelas. Este cadastro irá exibir na tela de parcelamento de água ou dívida ativa as formas de

parcelamento disponíveis ao operador. Permitirá também que seja informado a senha do administrador caso queira fazer algum

parcelamento fora do padrão. (Cadastro-Parametrização)

• Contas: Opção de imprimir o Mapa de Faturamento por sub-categoria (RelatórioGerenciais–MapaDeFaturamento)

• Contas: Opção de imprimir a listagem de leituras contendo totalizadores por ocorrência. (RotinasMensais-LçDeLeitura-Imprimir-

RelatorioCritica)

• Contas: Opção de dar um desconto sobre o consumo real. (Tabelas-TipoDeCobranca)

• Contas: Opção de emitir o relatório de leitura realizadas por zona (RotinasMensais-LçDeLeitura-Imprimir)

• Contas: Opção de imprimir as contas por grade de leitura. (Habilitar em Cadastro-Parametrização)

• Contas: Opção de mesclar as retidas na impressão da conta dupla e na impressão do reaviso de conta.

• Contas: Opção de imprimir por seqüência de lado direito e lado esquerdo os formulários duplos: conta, reaviso, ordem de corte

e ordem de religação.

• Contas: Opção de imprimir uma correspondência do cadastro de usuário e podendo gerar um registro de auditoria operacional

(Cadastro-Usuario-Listagem)

• Contas: Opção de imprimir a listagem de usuário por ocorrências de leitura no mês (Cadastro-Usuario-Listagem)

• Contas: Opção de imprimir as contas que são entregues para a secretaria de ensino

• DívAtiva: Opção de visualizar o detalhamento da dívida na tela de atendimento

• DívAtiva: O Ano do livro será informado nas telas do sistema de dívida.

• DívAtiva: Opção de reimprimir uma conta parcelada ou não com os valores atualizados. Esta opção irá gerar uma nova guia

corrigida sem a necessidade de se fazer uma renegociação. (Atendimento-AbaDividAtiva-BotãoCobrança)

• Requerim: opção de imprimir OS A REVELIA através da tela de impressão da OS. Configurar no cadastro de tipo de requerimento.

• Atendimento: habilitação do F2 para poder localizar uma ligação na tela de Atendimento ao Público.

• Atendimento: opção de selecionar qual débito desejado na aba débitos.

• Contas: opção de cobrança dos serviços em contas. Este serviço será predefinido no cadastro de parametrização e será cobrado

para todas as ligações ativas e cortadas.

• Contas: opção para cobrança automática de emolumento / cobrança bancária. (Cadastro – Parametrização do sistema).

Obs: esta cobrança será inserida na conta caso seu valor for maior que zero.

Obs: se já estiver sendo utilizado alguma configuração para cobrar estes valores, entrar em contato para poder ajustar esta informação.
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• Contas: opção de cobrar o serviço de uso da água. Este serviço é cobrado com base na fórmula: valor fixo x m3 real. Obs: para

utilizar esta cobrança, criar o serviço em Tabelas - Serviço auxiliar com a configuração de Tipo cobrança = por m3 consumido e

em seguida adicioná-lo em Cadastro – Parametrização do sistema

• Contas: opção de emitir uma listagem de todos os débitos contendo colunas: multa, honorário, valor corrigido e valor para

renegociação. (Tela de atendimento - aba débito)

• Contas: opção de emitir a guia de água e a guia resumida contendo uma 2º. opção de valor com desconto e sua respectiva

orientação. Isto é utilizado quando existe a cobrança bancária e se for pago na própria autarquia irá possuir este desconto. Para

configurar, utilize a tela de Cadastro – Parametrização do sistema. Obs: se houver impressão de conta terceirizada enviar novo

layout da conta.

• Contas: opção de emitir o BDA podendo selecionar meses anteriores.

• Contas: opção de emitir o BDA resumido. Este BDA irá gerar em uma única pagina todos os serviços arrecadados pelos bancos.

• Contas: revisão na tela de atendimento para facilitar a visualização das informações de dívida ativa.

• Contas: opção de parametrizar o layout dos arquivos para leitura em coletores de dados.

• Contas: listagem de usuários exibindo a informação da ligação mestre e seus dependentes. (Cadastro – usuários - listagem)

• Contas: listagem de usuários com filtro de débitos em divida ativa. (Cadastro – usuários - listagem)

• Contas: impressão da correspondência dos usuários exibindo a leitura do mês e o hidrômetro. (Cadastro – usuários - listagem)

• Contas: opção de excluir os registros de baixa problemática mesmo quando não houver algum registro de baixa de conta.

(Suporte)

• Contas: opção de gerar um mapa de faturamento anual. (Relatórios gerencias – Mapa de faturamento)

• Contas: opção de gerar a ordem de corte contendo os débitos da dívida ativa.

• Contas: gravação de auditoria nos campos alterados pelo palm através do módulo Advanced (leitura com impressão de conta e

alteração de dados cadastrais).

• Contas: opção de gerar o arquivo de débito automático com vários vencimentos em um único arquivo. Opção de gerar um

arquivo com os problemas de cadastramento vindos do banco (registro C). Opção de gerar um arquivo de cancelamento do

débito. (Rotinas mensais – Controle da conta – Envio DCO)

• Contas: opção de cobrar a 2ª. via na tela de revisão de conta.

• Contas: opção de configurar a conta completa para ser impressa em folha A4. (configurar na tela de parametrização)

• Contas: opção de imprimir a conta dupla em folha A4 em branco. (Utilizar a própria tela de impressão da conta)

• Contas: opção de configurar a conta resumida para ser impressa em folha A4. (configurar na tela de parametrização)

• Dívida ativa: revisão na tela de negociação da dívida ativa para facilitar a identificação das informações.

• Dívida ativa: detalhamento das informações contidas nos documentos: Termo de parcelamento, Execução Judicial, Procuração

e Certidão.
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• Dívida ativa: ajuste na exibição das inscrições nos documentos: Termo de parcelamento, Execução Judicial, Procuração e

Certidão.

• Dívida ativa: criação do conceito número de negociação para as negociações em dívida ativa.

• Dívida ativa: listagem das dívidas em cobrança judicial (Dívida ativa – Cobrança judicial – Procuração e Execução fiscal - listagem)

• Dívida ativa: relatório da dívida com valores atualizados (Tela de atendimento – aba débitos).

• Dívida ativa: opção de cobrar honorário advocatício na 1ª. parcela (Tela de negociação da dívida).

• Dívida ativa: programa para negociação da dívida com benefício do REFIS.

• Dívida ativa: exibição do honorário advocatício, valor da dívida corrigida (com base no vencimento da conta) e valor da dívida

para renegociação.

• Contas: BDA resumido gerado por banco/agencia. (ajuste no que estava na versão 2.9.16 onde era impresso somente o total)

• Contas: listagem de débito contendo uma coluna com os valores atualizados até a data atual

• Contas: opção de separar as referencias contábeis dos serviços por categoria de consumo. Obs: isto é utilizado quando se deseja

separar contabilmente o faturamento/arrecadação de algumas ligações com categorias diferentes, ex: Categoria Pública: os

serviços arrecadados/faturados irão para um código contábil diferente das demais.

• Contas: impressão do BDA por banco de repasse. Obs: existem arrecadadores que repassam o valor arrecadado através de um

banco/agencia especifico. Com esta opção será possível imprimir o BDA descriminando o banco de repasse e não o banco de

arrecadação

• Contas: opção de gerar o termo de quitação anual de débito conforme Lei Federal no.12.007/2009. Opção disponível para:

- impressão simultânea

- impressão terceirizada (utilizar layout versão 11, campo B.128)

- impressão de um documento a ser anexado a conta.

Utilize a tela de parametrização para habilitar esta opção

Texto sugerido: “Senhor(a) consumidor(a). Conforme Lei Federal no. 12.007/2009, declaramos a quitação de débitos deste

código de ligação, do(s) ano(s) anterior(es).”

• Contas: Opção de informar o endereço de correspondência sem a necessidade de criar uma localidade.
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• Contas: Relatório de fechamento Mensal. Obs: Exclusivo para Presidente Venceslau. Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Criação do campo ‘dias de repasse’ no cadastro de Banco. Este campo irá identificar quando o banco irá repassar o valor

arrecadado do débito automático. Obs: a data de crédito na tela ‘Lançamento via meio magnético’ poderá ser modificada.

• Contas: Opção de excluir as ordens de corte emitidas.

• Contas: Integração com o setor contábil via arquivo ou via script.

• Contas: Opção de listar as contas pagas por data ref.

• Contas: Opção de enviar para o coletor somente as ligações ativas ou as ativas + cortadas e/ou desligadas.

• AtendimentoPub: Opção de gerar um termo de parcelamento de débitos. Habilitar no cadastro de parametrização.

• AtendimentoPub: Opção de lançar o prazo de corte sem a necessidade de realizar um requerimento. Habilitar no cadastro de

parametrização.

• AtendimentoPub: Histórico das últimas contas pagas informando contas pagas de água, dívida ativa e requerimentos. Obs: não

será armazenado somente as 12 ultimas contas pagas e sim todas. Obs: será informado nesta aba também as contas pagas em

duplicidade.

• AtendimentoPub: Cadastro com os motivos utilizados nas telas de revisão de conta e parcelamento.

• AtendimentoPub: Opção de gerar juntamente na conta resumida, os débitos de dívida ativa e requerimentos.

• Dívida Ativa: Listagem da ‘Dívida a receber’ contendo a informação da multa/juros/correção. Opção de emitir os valores de

multa/juros/correção atualizados até a data atual.

• Contas: Opção de imprimir o termo de quitação anual de débito em 3 vias e texto para o termo de quitação sem limite de

caracteres.

• Dívida Ativa: Opção de gerar o parcelamento de Dívida Ativa em conta de água.

• Contas: BDA: exibição do valor da tarifa a ser repassado ao banco. (Configurar no cadastro de banco para arquivos de retorno

que não vêem esta informação)

• Contas: Criação do campo Cód. reduzido no cadastro de banco. Este campo irá servir de integração com sistemas de

contabilidade que não trabalham com o cód. do banco/agencia e sim por um código de banco gerado pelo sistema. Este campo

deverá ser cadastrado no cad. de banco e disponibilizado no arquivo de BDA.

• Contas: Criação do arquivo de integração com a contabilidade. Padrão PROSANEAR/CETIL

• Contas: Opção de listar usuários filtrados por data de corte.
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• Contas: Opção de não imprimir as contas que serão entregue via CORREIO no palm (leitura/impressão simultânea). Utilizando

esta opção, as contas via CORREIO serão impressas via sistema.

• Contas: Gravação da última informação cadastral modificada através de requerimentos.

• Contas: Ajuste na tela de parcelamento. Parcelas serão geradas de acordo com o informado na tela e a diferença de

arredondamento será lançada na última parcela.

• Contas: Ajuste na tela de lançamento do índice de correção monetária

• Contas: Opção de emitir a Certidão Negativa de Débito com um boleto para pagamento dos débitos existentes.

• Contas: Opção de emitir um requerimento das Guias Antecipadas

• Contas: Opção de emitir a listagem de parcelamentos filtrando por dias em atraso.

• Contas: Opção de imprimir o termo de parcelamento em várias cópias. Configurar na tela de parametrização.

• Contas: Exibição da área construída e leitura do mês na ordem de serviço.

• Contas: Liberação da listagem de usuários através da tela de atendimento. Configurar na tela de parametrização.

• Contas: Exibição da Inscrição Cadastral nos seguintes documentos: ordem de corte, listagem das últimas leituras, conta de

requerimentos e notificação da dívida ativa.

• Contas: Criação do código contábil para contas que não foram encontradas.

• AtendimentoPub: Opção de avançar/retroceder ligações na tela de atendimento.

• AtendimentoPub: Opção de ordenar as contas pagas por pagamento ou vencimento na tela de atendimento.

• Dívida Ativa: Ajuste na tela de parcelamento. Parcelas serão geradas de acordo com o informado na tela e a diferença de

arredondamento será lançada na última parcela.

• Dívida Ativa: Certidão sendo gerada com numeração. Será dada opção de baixar as Certidões emitidas com entrada no FORUM

• Dívida Ativa: Localização da dívida através do número da Certidão

• Dívida Ativa: Opção de emitir as Certidões com valores atualizados.

• Dívida Ativa: Opção de emitir as Certidões por vencimentos

• Dívida Ativa: Opção de emitir a listagem de cobrança amigável/judicial filtrando por dias em atraso.

• Contas: Opção de localizar uma ligação através do código utilizado no sistema anterior.

• Contas: Definição de umamáscara de entrada dos dados da inscrição cadastral (somente para quem utiliza este campo).
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• Contas: Impressão do cadastro de usuários: Opção de gerar uma cobrança através da emissão da correspondência, opção de

armazenar os modelos de correspondência existentes.

• Contas: Opção de exibir no reaviso de conta com/sem pagamento os débitos de dívida ativa.

• Contas: Opção de exibir aviso de débito em Dívida ativa na: conta dupla, arquivo de conta terceirizada e contas impressas pelo

Palm.

• Contas: Limitação da mensagem de obs. da conta quando se utilizar leitura/impressão simultânea. Configurar no cadastro de

parametrização a quantidade de caracteres permitido.

• AtendimentoPub: Certidão negativa de débito: opção de gerar um canhoto na própria certidão contendo sua respectiva taxa de

cobrança (se houver), opção de gerar um requerimento através da tela de certidão.

• Requerimento: Opção de informar o reservatório através da baixa da OS.

• Requerimento: Exibição do telefone do requerente, endereço do requerente, data da solicitação e data da execução na listagem

de requerimentos.

• Requerimento: Relatório/gráfico dos atendimentos solicitados por operador e por serviço.

• Dívida Ativa: Opção de adicionar juros nas parcelas da negociação. (juros composto)

• Dívida Ativa: Discriminação dos serviços/valores originais inscritos em Dívida Ativa. Opção disponibilizada através da tela de

atendimento (aba dívida ativa - detalhamento).

• Dívida Ativa: Mapa de estorno/inclusão incluídos no mapa de estorno/inclusão do sistema de Contas.

• Dívida Ativa: Relatório/gráfico da dívida ativa recebida. (Habilitar no cadastro de cargos)

• Dívida Ativa: Relatório/gráfico da dívida ativa a receber.

• Dívida Ativa: Relatório/gráfico de avaliação da dívida notificada/inscrita.

• Menu ‘Parametrização do sistema’ inserido no menu ‘Utilitários’ (Rever cadastro dos cargos e ajustar os menus)

• Dívida Ativa: Opção de excluir notificações emitidas e não baixadas.

• Dívida Ativa: Opção de inscrever os débitos sem a necessidade de gerar notificação.

• Dívida Ativa: Opção de inscrever os débitos separando a inscrição por mês.

• Dívida Ativa: Opção de inscrever os débitos mantendo a data de vencimento original da conta. (opção válida somente se a

inscrição for separada mês a mês)

• Dívida Ativa: Geração da cobrança amigável no ato da inscrição. Obs: foi modificado o conceito de inscrever e depois gerar a

cobrança amigável com telas distintas. Os dois processos agora fazem parte somente da inscrição.

• Dívida Ativa: Habilitação do menu ‘Indice de correção monetária’ no módulo de Dívida Ativa.
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• Novos menus de relatórios gerenciais criados. (Rever cadastro dos cargos e ajustar os menus)

• Se utilizar o Link de auto-atendimento atualizar BD do mysql.

• Contas: Opção de gerar o arquivo para gráfica somente das contas que serão entregues via correio.

• Contas: Listagem de débito: coluna informando os débitos em dívida ativa. (Contas – Rotinas mensais – Listagem de débito)

• Contas: Criação do ‘Relatório de avaliação dos atendimentos’: (Contas - Relatórios gerencias)

- Relatório técnico: gráfico adicionado ao relatório.

- Relatório diário dos atendimentos: gráfico mensal adicionado ao relatório.

- Relatório diário dos atendimentos: listagem do tempo médio por atendimento adicionado ao relatório.

• Contas: Criação do ‘Relatório de contas recebidas’. (Contas - Relatórios gerencias)

• Contas: Criação do ‘Relatório anual de corte’. (Contas - Relatórios gerencias)

• Contas: Criação do ‘Relatório comparativo do faturamento mensal’. (Contas - Relatórios gerencias)

• Contas: Criação do ‘Relatório de avaliação dos erros de leitura’. (Contas - Relatórios gerencias)

• Contas: Opção de imprimir o termo de quitação anual de débito por endereço e com opção de intercalar as retidas.

• Contas: Opção de gerar a planilha de leitura por endereço com possibilidade de ordenar por lado par/impar e de pular página

ao final do endereço.

• Contas: Adequações em relatórios:

- Relatório de contas revisadas: criação de um gráfico para facilitar a identificação das revisões.

- Relatório técnico: separação das ligações desligadas (a pedido e por falta de pagamento)

- Relatório de contas a receber: opção de listar os débitos de dívida ativa.

• Contas: Parametrização:

- Cadastramento de parcelas modificado para melhor inserir as informações. (Utilitários – parametrização)

- Revisão das telas que configurammulta/juros/correção. (Utilitários – parametrização)

• Contas: Opção de ajustar as contas pagas contendo valores de multa/juros/correção cobrados pelo banco. (Parametrizar)

• Contas: Opção de gerar um canhoto no reaviso de conta com pagamento contendo dados para colher a assinatura do usuário.

(Parametrizar)

• Contas: Opção de imprimir o reaviso de conta contendo somente os débitos indicados no filtro. (Parametrizar)
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• Contas: Opção para definir a virada de hidrômetro com 999.999. Para isto informar na posição da marca do hidrômetro o

caracter &.

• Contas: Opção de cancelar uma grade de leitura/impressão de contas enviada para o coletor

• Contas: Opção de imprimir a listagem de débitos por situação e opção de agrupar por rota.

• Dívida Ativa: Opção de gerar a ‘Certidão de Dívida Ativa’ separada por tributário/não tributário, prescrita/não prescrita

(exclusivo Barbacena).

• Dívida Ativa: Opção de gerar a ‘Certidão de Dívida Ativa’ separada por tributário/não tributário considerando a prescrição do

tributário como sendo anual (exclusivo Barbacena).

• Dívida Ativa: Opção de adicionar um débito que ainda não foi inscrito no ato da negociação de dívida ativa. Obs: o débito de

água será inscrito automaticamente ao negociar. (Parametrizar) (exclusivo Prosanear).

• Dívida Ativa: Opção de desmembrar uma inscrição onde exista nela vários meses inseridos. (Parametrizar) (DA – Inscrição -

Desmembrar)

• Dívida Ativa: Relatórios contábeis gerados no ato da inscrição com opção de listar por mês. (DA – Inscrição - Inscrição)

• Dívida Ativa: Opção de informar na baixa na notificação os dados do proprietário e os dados de quem recebeu a notificação.

• Dívida Ativa: Listagem da inscrição (DA – Inscrição – Inscrição - listar):

- opção de gerar a listagem por cobrança amigável, judicial ou todas

- opção de filtrar por: débitos negociados, atrasados, etc..

- opção de imprimir por referência, inscrição, negociação e ligação

• Dívida Ativa: Novas opções na impressão da notificação:

- valores de multa/juros/correção exibidos e corrigidos até a data da impressão

- opção de filtrar a impressão por intervalo de valores do débito.

• Dívida Ativa: Relatório de dívida ativa recebida e a receber com opção de imprimir no formato contábil.

• Dívida Ativa: Opção de imprimir o parcelamento da dívida ativa em formato carne. Esta opção possui uma capa que descreve os

dados da negociação. (Parametrizar)

• Dívida Ativa: Opção de cobrar ou não o honorário no ato da negociação judicial. (Parametrizar)

• Dívida Ativa: Opção de baixar automaticamente as contas de água pagas estando inscritas em dívida ativa. (Parametrizar)

• Novo arquivo de instalação - versão 3.3.00

• Contas: Opção de utilizar mais de 20 faixas no anexo tarifário. (Utilitários – parametrização) Somente informativo - RETIRAR
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• Contas: Opção de baixar arquivo do banco contendo guias de outros setores, ex: IPTU. (Utilitários – parametrização)

• Contas: Listagem de conferência contendo os registros a serem gerados ao banco (DCO) (Rotinas Mensais – Controle da conta –

Envio DCO)

• Contas: Tela de fechamento mensal simplificada com opção de não compactar o BD. (configurar na tela de parametrização –

‘Compactar BD (rar) no fech’ = S/N)

• Contas: Melhorias na tela de conversão do BD para o Link. Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Relatórios gerencias com opção de informar a referência desejada. (Mapa de faturamento, Mapa de estorno, Mapa de

inclusão, Relatório Técnico, Histograma e Relatório de Contas revisadas, e outros)

• Contas: Relatório de avaliação dos atendimento com exibição do tempo médio mensal dos atendimentos (Relatórios gerenciais –

Relatório de avaliação dos atendimentos)

• Contas: Opção de alterar a rota de leitura sem a necessidade de aguardar o fechamento mensal. Obs: opção válida se não

houver leitura realizada no mês.

• Contas: Modificação no conceito de lançamento de serviços com valor negativo. Se ao gerar a conta o sistema perceber que o

valor de crédito é maior que o valor total da conta, a conta será zerada ficando um resíduo para o próximomês.

• Contas: Opção de selecionar todos os roteiros através do CTRL+A aplicado a todas as telas.

• Contas: Ordem de Corte: Ao marcar a opção de dívida ativa, seu valor será acrescido ao valor total exibido na ordem de corte.

• Contas: Opção de desfazer individualmente uma conta gerada no próprio mês. (Rotinas mensais – Controle da conta – Impressão – 1ª.

via)

• Contas: Planilha de leitura: ajuste na opção por endereço. Agora é possível definir apenas um roteiro e ordená-lo por endereço.

(Rotinas mensais – Listagem para leitura)

• Contas: Opção de cancelar a impressão do reaviso de conta.

• Contas: Ordem de corte e reaviso de conta: ao adicionar os débitos de dívida ativa, será dada a opção de adicionar débitos por

situação: amigável, judicial ou ambas.

• Contas: Listagem de débito: opção de gerar os débitos em dívida ativa com valores atualizados.

• Contas: Quitação de débito:

- revisão do conceito: agora ao gerar uma quitação o sistema não irá modificar a conta nem os serviços em lançamentos

futuros. Será gerado um espelho dos serviços e ao concluir o pagamento da quitação é que o sistema irá realizar toda a

baixa nas contas e nos serviços.

- opção de quitar somente o débito selecionado

- opção de quitar débito de dívida ativa e requerimentos

• Contas: Relatório de contas a receber: exibição do quantitativo de cada serviço.

• Contas: Relatório técnico: - opção de inserir um texto desejado; - opção de exibir dados complementares, como: valor faturado,

valor arrecadado, valor estornado, valor incluído, quantidade de reavisos impressos, quantidade de ordem de corte

emitida/baixada e quantidade de contas emitidas.
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• Contas: Opção de lançar o nome do leiturista na tela de lançamento de leituras automático. (Rotinas Mensais – Lançamento de

leituras – Automático)

• Contas: Correspondência de usuários: opção de informar um período para o débito da dívida ativa e seu respectivo valor ser

impresso. Opção de selecionar débito amigável ou judicial.

• AtendimentoPub: Tela de atendimento: – Informação se o débito está em débito automático ou não. – Opção de detalhar

somente a guia paga ao dar um duplo clique na guia desejada.

• AtendimentoPub: Alteração Cadastral: ao modificar o endereço de correspondência, o sistema irá sugerir a modificação do tipo

de entrega da conta.

• Requerimento: Modificação da sugestão de rota na baixa da OS para as ligações novas. A sugestão irá levar em conta a

numeração par/ímpar da rua. Somente informativo - RETIRAR

• Requerimento: Exibição no canhoto do requerimento as informações de parcela, valor e forma de pagamento.

• Dívida Ativa: Opção de definir um valor mínimo de honorário por parcela na negociação. (Parametrizar)

• Dívida Ativa: Opção de cobrar valores automaticamente no ato da negociação, ex: diligência, visita do oficial de justiça e outros.

(Parametrizar)

• Dívida Ativa: Opção de enviar um arquivo ao Fórum contendo informações da execução. (PRODESP). (Parametrizar) (exclusivo

Prosanear).

• Dívida Ativa: Negociação da dívida: ao cancelar uma negociação, o vencimento retornará ao seu vencimento origem.

• Dívida Ativa: Negociação da dívida: opção de gerar uma simulação da negociação.

• Dívida Ativa: Listagem da dívida: opção de filtrar por data de negociação e por vencimento da nova guia.

• Dívida Ativa: Opção de informar o número do livro desejado no momento da abertura.

• Contas: Opção de informar no cadastro os dados do lote (Setor, quadra, sub-quadra, lote, sub-lote). (Parametrizar) Somente

informativo - RETIRAR

• Contas: Opção de limitar a quantidade de ordens de corte a serem impressas (Rotinas Mensais – Ordem de corte)

• Contas: Opção de gerar o mapa de estorno/inclusão por período e opção de gerar somente débito de água e/ou dívida ativa.

Obs: esta modificação servirá para exibir a informação do cancelamento anual ou por período da dívida ativa. (Relatório

gerenciais – Mapa de estorno/inclusão)

• Contas: Integração com a Tesouraria: quando uma conta for paga na tesouraria, o atendimento irá exibir a informação de ‘em

lançamento’. (exclusivo Prosanear).



Rua dos Brandões, 231, 3º Andar, Sala A, Centro
CEP 37900-104 Passos, MG

(35) 3521 8361 – contato@gestcominformatica.com.br

• Contas: Cobrança do resíduo de consumo perdido na troca de hidrômetro. A partir de agora o sistema irá tratar o consumo

apurado no ato da troca de hidrômetro e agregá-lo no consumo identificado na próxima leitura.

• Contas: Ao fechar o gerenciador de programas, todos os sistemas de gestão serão fechados.

• Contas: Opção de gerar uma guia de recolhimento. Esta opção possibilitará desmembrar um serviço inserido na conta de água,

gerando uma guia separada para seu pagamento. Obs: esta guia estará relacionada a uma guia do sistema de requerimentos.

(Parametrizar) (exclusivo Prosanear).

• Contas: Adequação no relatório de “Contas a receber individual”. Opção de não exibir os serviços referentes a parcelamentos.

• Contas: Adequação no sistema para recalcular a média da ligação no ato da revisão da conta. Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Adequação da “listagem de débitos” para exibir os débitos existentes no sistema de requerimentos.

• Contas: Rotina para retornar os valores de dívida ativa alterados erradamente, seja uma negociação ou um cancelamento

indevido. (Rotinas de suporte – Suporte técnico – Restaurar dívida ativa modificada indevidamente) Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Relatório contendo a quantidade de leituras efetuadas pelo coletor. Relatório disponível através da listagem de crítica

de leitura.

• Contas: Adequação na tela de atendimento – aba débitos. Ao selecionar a guia desejada e clicar no botão “Revisão” os dados da

guia aparecerão na tela de revisão, não tendo a necessidade de digitá-la novamente.

• Contas: Adequação no sistema para ajustar automaticamente o feriado do Carnaval, sexta feira da paixão e Corpus Chisti. Obs:

este ajuste será realizado na virada do ano.

• Contas: Adequação na tela de “lançamento de baixa manual”. No momento do lançamento, será exibida uma lista contendo as

guias lançadas.

• Contas: Adequação na tela de “lançamento de baixa problemática”. A medida que for sendo preenchida a tela (data de pagto,

data de credito, outros..) o sistema irá exibir as guias referente aos campos informados.

• Contas: Adequação no relatório de ‘erros de leitura’. Será exibida uma lista contendo os motivos relacionados aos erros,

podendo listar somente os erros desejados.

• Contas: Adequação no relatório de ‘avaliação dos atendimentos”. Ao final da listagem que contem o tempo médio por

atendimento, será exibido um resumo por operador.

• Contas: Rotina para reajustar o valor das parcelas em dívida ativa. Esta opção irá corrigir monetariamente os parcelamentos em

dívida ativa na virada de ano. (utilitários – Rotinas de suporte – Suporte técnico – Reajustar parcelas de dívida ativa) (exclusivo

Prosanear).

• Contas: Opção para desfazer uma baixa indevida nos casos de lançamento de arquivo em duplicidade. (Rotinas de suporte –

Suporte técnico – Desfazer baixa indevida). Somente informativo - RETIRAR

• Contas: Opção de imprimir o “Contas a receber” agregando o serviço de restituição de conta paga em duplicidade previstos em

lançamentos futuros.

• Contas: Criação de uma planilha para o corte. Esta planilha irá substituir o documento de ordem de corte.
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• Contas: Adequação na ordem de corte/reaviso de conta e listagem de débito. Opção de imprimir os débitos em dívida ativa por

período de referência origem.

• Contas: Criação do conceito de titulação do débito. A titulação se refere a uma transferência dos débitos de uma ligação para

outra. Esta nova ligação será exclusiva para cobrança do débito, não havendo a possibilidade de cobrança de novas contas ou de

ativar seu cadastro. (Habilitar menus e parametrizar) (Exclusivo para Angra e Guapimirim)

• Contas: Modificação da exibição no sistema quando o número do imóvel for 0 (zero). O sistema irá exibir S/N. (Exclusivo Angra)

• Contas: Exibição do nome do usuário nos requerimentos. (Exclusivo Angra)

• Contas: Criação do conceito de imprimir a ordem de corte somente para as ligações que foram notificadas. Esta notificação

(reaviso de conta) deverá ser baixada e a impressão da ordem de corte ficará sujeita a esta baixa. (Parametrizar)

• Contas: Criação de um relatório chamado ‘Termo de verificação’ que informará: saldo do mês anterior, valores

faturados/inscritos, valores estornados, valores inseridos, valores recebidos e saldo final. Deverá ser informado o período e será

exibido separando por mês. Este relatório será muito útil para o fechamento da dívida ativa. (Relatórios gerenciais – Termo de

verificação) - Habilitar Menus

• Contas: Opção de inserir critérios para se cadastrar/cancelar um convênio. Obs: estes critérios serão analisados no ato do

cadastramento do convênio e no fechamento mensal será verificado se existem critérios para o seu cancelamento. (Tabelas –

Convênio)

• Contas: Opção de gerar a conta simultânea com um documento de reaviso em anexo.

• Contas: Criação de uma rotina para cancelar uma parcela em dívida ativa. (Utilitários – Suporte – Suporte técnico – Cancelar uma

parcela em dívida ativa) (Apenas informativo)

• Contas: Opção de visualizar o nome do operador/data/hora da baixa da ordem de serviço. Esta informação será exibida na tela

de ‘Consulta do requerimento’ aba ‘OS’

• Contas: Opção de remanejar roteiros inserido dentro da rotina de suporte. (Utilitários – Suporte – Suporte técnico – Remanejar

roteiros) (Apenas informativo)

• Contas: Opção de cancelar um resíduo de leitura gerado através da troca de hidrômetro. (Rotinas mensais – lançamento de leituras)

• Contas: Opção de gerar o arquivo de impressão de conta para gráfica com restrição. Esta opção irá funcionar da seguinte

maneira: deverá ser informada a quantidade dos últimos meses em que o sistema deverá percorrer. Se encontrar pelo menos

uma conta paga, o registro da conta do mês será gerada no arquivo. OBS: Esta opção trata somente a respeito de enviar ou não

para impressão na gráfica.OBS: Os casos de ligação nova e religação dentro do período informado, também serão enviadas.

(Parametrizar) (Utilizado somente em ANGRA – apenas informativo)

• Contas: Opção no relatório de usuários para imprimir os usuários adimplentes. (Cadastro de usuários - listagem)

• AtendimentoPub: Relatório de dívida ativa detalhando o cálculo de multa, juros e correção monetária. (Tela de atendimento - aba

dívida ativa)

• AtendimentoPub: Opção de imprimir somente as 12 últimas contas pagas. (Tela de atendimento - aba contas pagas)

• Requerimento: Adequação na tela de impressão da ordem de serviço. Será exibida uma barra de status, informando a ordem de

serviço que esta em aberto mais antiga e a quantidade de ordem de serviços em aberto.
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• Dívida Ativa: Opção de gerar um único parcelamento para guias em dívida ativa que estão em processos distintos, amigável e

judicial. (Parametrizar)

• Dívida Ativa: Opção de adotar o nome e documentos do proprietário atual como sendo o mesmo utilizado na dívida ativa (telas,

certidão, petição, relatórios diversos). Uma vez ativada esta opção, toda modificação de nome e/ou documentos estará sendo

refletida também na dívida ativa. Obs: Este processo é útil quando o imóvel é transferido para outra pessoa e se deseja que os

débitos de dívida ativa também sejam transferidos. (Parametrizar)

• Dívida Ativa: Opção de cobrar uma multa de parcelas que estão em atraso de uma negociação em dívida ativa. O valor

considerado para aplicação da multa será o valor da parcela e o percentual poderá ser parametrizado. (Parametrizar) (Exclusivo

Prosanear)

• Dívida Ativa: Adequação da listagem de dívida ativa para imprimir as negociações que possuem Refis. (Tela de inscrição – botão

listagem) (Exclusivo Prosanear)

• Dívida Ativa: Opção no relatório de dívida recebida para considerar a data de crédito.

• Dívida Ativa: Opção para imprimir somente os valores recebidos das negociações com refis (Listagem de dívida ativa recebida)

(Exclusivo Prosanear)

• Dívida Ativa: Nova opção de cálculo de juros no parcelamento da dívida ativa e das contas do ano. Opção de calcular juros

‘simples’ e não ‘composto’ (Parametrizar) (Exclusivo Prosanear)

• Dívida Ativa: Opção para definir se a impressão da 2ª. via de um parcelamento em atraso será impressa com seu valor corrigido

automaticamente, sem a necessidade de uma confirmação por parte do operador. (Parametrizar)

• Dívida Ativa: Opção de informar a data da inscrição no ato da inscrição. Esta opção e útil para os casos em que a inscrição é

feita após o dia 31/12. (Parametrizar)

• GestCom: Opção para definir se o operador irá utilizar a opção ‘Enviar mensagem’. Opção exibida no cadastro de operadores.
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Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Opção no sistema para executar a ordem de corte através do Palm (em andamento a integração com a OS). (Parametrizar)

 Opção de informar um consumo pré-definido com uma data limite no cadastro de usuários para que a tarifa de água gerada na

conta passe a ser calculada por este consumo, desconsiderando o consumo encontrado na leitura. Esta opção deverá estar

parametrizada, definindo se o cliente gostaria de utilizá-la ou não. (Parametrizar)

 Opção de cadastrar uma conta em débito automático através do sistema e enviar esta solicitação ao banco. Obs.: se for utilizar

esta opção, lembrar de mudar o tipo de convenio com o banco. (Parametrizar)

 Opção de imprimir ou não a informação do ‘valor da tarifa’ exibida no BDA. Obs: esta informação se trata do valor de custo

cobrado pelo banco para receber a conta.

 Criação de um relatório chamado “Mapa de previsão de recebimentos”. Este relatório irá trazer um detalhamento das datas de

vencimentos e sua respectiva previsão de arrecadação. (Relatórios gerenciais)

 Melhorias no fechamento mensal: - Será gerado apenas um relatório com as ocorrências dos problemas e um outro contendo a

maneira de ser tratada/solucionada cada ocorrência; - Além de checar se as contas com valor zero foram atualizadas, também

será verificado se o BDA foi emitido, interrompendo o fechamento até que seja impresso; - Será verificado se existe alguma

conexão com o banco de dados, se houver, será interrompido o fechamento.

 Opção de definir a sub-categoria que será impressa no anexo tarifário. Hoje só é impresso o Anexo com base na sub-categoria

zero.

 Opção para definir um valor mínimo para a geração da conta. Os serviços que estiverem em uma conta com o valor abaixo do

mínimo, serão lançados para o próximo mês. (Parametrizar)

 Relatório Técnico: - separação da informação de contas geradas com valor zero. Esta informação virá em uma outra linha; -

Contas pagas em duplicidade sendo informadas.

 Opção de cobrar um serviço auxiliar definido por m3. Este é um serviço adicional à tarifa cobrada mensalmente.

 Opção de informar 2 códigos de ligação na impressão da ordem de corte dupla.

 Adequação no reaviso de conta para acrescentar no complemento da cobrança do serviço, a informação do período originário.

 Opção de imprimir a conta dupla podendo separar por tipo de impressão: normal, retida ou correio.

 Adequação no pedido de ligação para que quando se preencher ‘possui cadastro no contas = SIM’ o sistema irá trazer as

informações de inscrição cadastral para a tela, evitando sua re-digitação. (exclusivo ITUIUTABA)

 Exibição da inscrição cadastral na listagem de religação. (exclusivo ITUIUTABA)

 Criação de mais campos no cadastro de usuários: documentos de CPF, RG e CNPJ para o proprietário, e-mails, celular, telefone

comercial e telefone residencial.

 Opção de separar no BDA a informação de contas pagas em parcelamentos.

 Opção criada no histograma para imprimir por bairro.

 Adequação na listagem de reaviso de conta para exibir a data da emissão e o endereço.

 Termo de “Quitação anual de débito”: - opção de imprimir o termo em formato ‘carta’; - opção de gerar uma 2ª. Via; opção de

gerar o termo somente no mês pré-detereminado; opção para definir um período inicial e final onde o termo será gerado com

base no pagamento dos débitos deste período.

 Faturamento: opção de faturar a leitura com apenas 30 dias de consumo. Esta opção irá ajustar a leitura nos casos em que o

período for superior a 30 dias. (Parametrizar). (APENAS INFORMATIVO)

 Relatório de crítica de leitura: exibição do % de variação do consumo.

 Criação do cadastro de hidrômetros contendo as seguintes informações: fabricante, vazão, quantidade de dígitos, diâmetro,

fornecedor, data da aquisição e nota fiscal. (obs: foi criado um cadastro de notas, fornecedor e fabricante).

 Opção de pré-definir a quantidade de vezes em que uma dívida poderá ser re-parcelada. OBS: opção válida para negociação de

contas de água e de dívida ativa. (Parametrizar)

 Criação de um cadastro contendo os motivos possíveis para emissão da CND. OBS: estes motivos também serão exibidos no

link de auto-atendimento. (Tabelas – Motivos da CND)

 Opção de definir a data atual como sendo a data de crédito ao baixar um arquivo do banco. (Parametrizar)
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 Opção de emitir o ‘Relatório comparativo do faturamento mensal’ por: valor, consumo real ou consumo faturado.

 Ocorrência de leitura: opção para não aceitar leitura=0 (zero).

 Criação de uma tela para gerar ordens de serviços diversas, como: troca de hidrômetro, verificação de consumo, etc... Obs.: os

requerimentos deverão estar cadastrados como OS a Revelia e Requerido pelo usuário = NÃO (Rotinas mensais – Impressão de OS

diversas)

 Opção de imprimir a listagem de usuários por serviço auxiliar (opção por índice ou por serviço).

 Opção de gerar uma correspondência através do cadastro de usuários contendo opções de formatação do texto, como: tipo de

fonte, tamanho, cor, posicionamento, negrito, itálico e outros. Será possível também mesclar o texto com os campos desejados,

ex: nome, endereço e outros.

Requerimentos:

 Criação de um painel para monitoramento das ordens de serviço. Este painel irá dar informações on-line do estado das

solicitações e das ordens de serviço que estão em campo, podendo disparar a execução dos serviços a medida que forem sendo

solicitadas através de radio ou outro meio de comunicação. Obs: as ordens de serviço exibidas neste painel deverão ser

previamente configuradas para este modo.

 Cadastro de veículos. Este cadastro será utilizado na ordem de serviço.

 Cadastro de equipe. Este cadastro será utilizado para fins gerencias, baixa da OS e integração com a OS via palm. Os membros

das equipes deverão ser cadastrados e em seguida associados a suas respectivas equipes.

 Ordem de serviço: *atualizar rpt

- opção de uma ordem de serviço disparar outra OS sem a necessidade de um novo requerimento;

- opção para pré-definir os materiais que serão ser exibidos na OS por tipo de requerimento;

- novos campos exibidos na OS: veículo, km e lacre.

- exibição a data da leitura do mês.

 Opção de cancelar um requerimento através da própria tela de requerimentos. Obs: hoje só era possível cancelar através de uma

tela específica.

 Opção de suporte para cancelar automaticamente todos os requerimentos/OS que não foram baixados e/ou executados. Esta

opção irá possuir alguns filtros para se determinar o tipo e o período desejado. (Utilitários – Rotinas de suporte)

 Criação do campo ‘observação da conta’ na realização do requerimento. Esta observação deverá ser exibida na conta gerada

pelo requerimento.

 Adequação no sistema para quem utiliza a geração de 2 ordens de serviço para o pedido de ligação (uma OS para ligação de

água e outra para ligação de esgoto). Ao baixar uma das ordens de serviço o sistema já irá criar o cadastro de ligação.

(Parametrizar)

Dívida Ativa:

 Opção de cobrar taxa de expediente na dívida ativa. Opção válida para tela de atendimento (2ª. via) ou tela de negociação.

 Opção de informar o período de origem que será aplicado o desconto REFIS.

 Listagem de dívida ativa habilitada no menu ‘Relatórios Gerenciais’

 Separação do termo de parcelamento da dívida ativa. Um termo para inscrições em cobrança amigável e outro para inscrições

em cobrança judicial.

Auto-atendimento Web:

 Direcionamento do Link para o servidor da GestCom.

 Exibição dos serviços solicitados e sua situação atual.

 Autenticação eletrônica nos documentos impressos pelo link. Esta informação será útil para validar os documentos impressos.

OBS: foi criado um menu no link para consultar as autenticações geradas.

 Cadastro de motivos na certidão negativa de débito.
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Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Tela de atendimento: histórico de requerimentos com opção de consultar ou alterar; histórico de contas com opção de visualizar

contas parceladas/estornadas; aba débitos com cor diferenciada para que possui negociação REFIS; modificação na forma de

exibir o histórico; opção de agrupar os débitos também por CNPJ.

 Tela de atendimento: criação do conceito de notas (textos informativos/lembretes que serão exibidos na tela de atendimento)

 Tela de atendimento, aba “Simulação de consumo”: - opção de modificar a categoria/economia; - detalhamento da fórmula de

cálculo.

 Crítica de leitura modificada para, além de gerar os relatórios, modificar leitura/ocorrência/data da leitura. Foi modificada

também para gerar ordens de serviços, como: vistoria, troca de hidrômetro, etc..

 Mudança no conceito de últimas leituras. A partir de agora não estará limitado as últimas 14 leituras e será informado a

data/hora da leitura, hidrômetro, nome do leiturista, referencia da leitura, consumo médio e leitura/ocorrência coletada no

coletor (original)

 Exibição no rodapé do sistema a data da última atualização da baixa.

 Ao emitir uma 2ª. via e for escolhida a opção de não cobrar a taxa de expediente, será necessário informar o motivo para que

seja gravado na auditoria. (parametrizar)

 Exibição da data da última atualização da baixa na ordem de corte.

 Opção de informar um complemento do serviço incluído na tela de ‘revisão de contas’.

 Criação do cadastro ‘tipo de corte’. Este cadastro será informado na ordem de corte, exemplo: corte no ramal, corte na rua, corte

no lacre, etc.. (Obs: campo opcional) *atualizar rpt do corte

 Opção de imprimir na conta DUPLA mais de 8 serviços. (APENAS INFORMATIVO – MODIFICAR SOMENTE SE FOR SOLICITADO)

 Opção de alterar o consumo real na tela de ‘Crítica de leitura’. (APENAS INFORMATIVO – MODIFICAR SOMENTE SE FOR SOLICITADO)

 Opção de cancelar um lançamento de ‘restituição de conta paga em duplicidade’. Opção disponível através da tela de

atendimento – aba ‘Lanç’. (obs: - Este cancelamento só será permitido se o operador possuir acesso à tela de revisão de conta; -

Se a contabilidade utilizar o processo de lançar o valor de ‘conta paga em duplicidade’ no momento do BDA, habilitar o mapa

de estorno para informar os cancelamentos realizados (Relatórios gerenciais-mapa estorno)).

 Localizar ligação: - opção de imprimir a lista dos itens encontrados; - opção de localizar um registro de dívida ativa através do

número da ordem judicial.

 Impressão da conta dupla imprimindo a informação da ‘rota de entrega’ para as contas RETIDAS (obs: se desejar utilizar esta

opção, realinhar os formulários de conta)

 Adequação no reaviso de conta emitido pelo palm. *** analisar com Lucas o procedimento feito e explicar melhor aqui nesta

documentação.

Requerimentos:

 Cadastro de requerimentos: criação do cadastro de grupos de OS. (OBS: era possível informar apenas o número do grupo. Foi

modificado para informar também sua descrição, facilitando sua identificação, exemplo: 01-área técnica, 02-área comercial, 03-

equipe esgoto, etc..)

 Opção de informar o valor da 1ª. parcela nos requerimentos.

 Ajuste no painel para monitoramento das ordens de serviço. Será possível imprimir/reimprimir as ordens de serviço através

desta tela.

 Ordem de serviço: opção de informar a hora inicial e final do serviço.

Dívida Ativa:

 Listagem de ‘dívida ativa – recebida’ com opção de listar as ligações que pagaram honorários advocatícios.

 Criação do campo observação na baixa da ‘Notificação dos débitos em dívida ativa’.

 Opção para definir a quantidade de cópias no ‘Termo de parcelamento’.

 Opção de localizar uma dívida através do número da ordem ou número de distribuição informada na baixa da CDA.
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 Opção de gerar os documentos de CDA, Termo de Inscrição, Petição e Procuração previamente configurados pelo BROFFICE

(Ferramenta semelhante ao Microsoft Word). Esta opção possibilitará a personalização dos documentos, sendo possível editar

fonte, tamanho, cor, imagens e outros. Será possível também mesclar as informações entre texto e campos vindos do sistema,

tipo: nome, endereço, valores e outros, utilizando o conceito de mala direta.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Rotinas de suporte técnico liberada para utilização. Basta o usuário ter permissão a acessar as rotinas de suporte.

 Rotinas de suporte técnico com opção de cancelar/estornar débitos prescritos em dívida ativa. (Utilitários – Rotinas de suporte –

Suporte técnico)

 Implementação do botão para localizar a ligação que será entregue a conta. Botão localizado ao lado do endereço de

correspondência.

 Exibição da quantidade de dias em atraso das contas na aba ‘DÉBITOS’.

 Histórico das revisões de contas: exibindo as revisões realizadas nos últimos 12 meses.

 Atendimento público: opção de listar somente as 24 últimas leituras; cobrança da 2ª. Via na tela de atendimento ser opcional

(parametrizar)

 Criação do relatório de avaliação dos leituristas. (Relatórios gerenciais – Relatório de avaliação de leituras – Relatório de avaliação de

leituristas)

 Opção de gerar o débito de divida ativa no reaviso de conta somente da origem selecionada (amigável/judicial) (exclusivo

PROSANEAR – São Pedro)

Requerimentos:

 Listagem das ordens de serviços habilitada no menu ‘Relatórios gerenciais’.

Dívida Ativa:

 Listagem de ‘dívida ativa’ com opção de listar por valor a pagar.

 Opção de reajustar o valor das parcelas, exibida no suporte, por ligação. (exclusivo PROSANEAR)

 Separação da informação ‘Vr principal’ e ‘Vr. Outros’ no boleto na negociação (carne). (exclusivo PROSANEAR – São Pedro)

 Opção criada na tela de preferencia de conexão (gestcom) para exibir a senha de conexão com o BD. Foi criado um icone nesta

tela, basta clicar 2x e será pedida uma senha de acesso. (APENAS INFORMATIVO)

 Adequação do sistema para trabalhar com a empresa RAJASOFT. Nova parceria referente a impressão de conta simultanea.

(APENAS INFORMATIVO)

 Adequação do sistema para funcionar com o SQL2012. (APENAS INFORMATIVO)

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Módulo de recadastramento via coletor de dados. Módulo integrado com a solução da Inovação.

 Módulo de execução de Ordens de Serviço via coletor de dados. Módulo integrado com a solução da Inovação.

 Criação da tab. hidrômetro para controlar o prazo de garantia. Este prazo será identificado no momento da troca de hidrometro,

na tela de lançamento da OS. O sistema também irá gerenciar toda a movimentação do hidrometro, como: data da instalação,

data de retirada do hidrometro e data de envio para garantia. OBS: para utililizar este recurso será necessário possuir o cadastro

dos hidrômetros.
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 Campo ‘data de validade’ criado no cadastro de ‘notas’ informado na tela de atendimento.

 Opções para a Ordem de Corte: - campo ‘numero do lacre’ acrescentado na baixa da OS; - opção de manter a última informação

selecionada do 'tipo de corte' para as próximas baixas na baixa da OS; - opção de gerar ordem de corte somente para quem

possui ligação de esgoto (parametrizar).

 Relatório de avaliação dos atendimentos: opção de listar por membro de equipe (Relatórios Gerenciais – Relatório de avaliação dos

atendimentos)

 Tela de atendimento ao público: ajuste na exibição da ocorrência de DCO, exibindo a última ocorrência retornada pelo banco.

 Tela de atendimento ao público: opção de imprimir a simulação de consumo metro-a-metro.

 Alteração cadastral: - alerta ao modificar o CPF onde o mesmo possua débitos em atraso; - ao modificar o endereço de

correspondência, perguntar se deseja também alterar o tipo de entrega da conta para retida.

 Listagem de parcelamentos: opção de listar por rota.

 Localização da ligação: opção de localizar por nome de PROPRIETÁRIO.

 Cadastro de leituristas: campo ‘situação’ criado para identificar se está ativo ou inativo.

 Listagem de débitos: opção de selecionar a categoria de consumo desejada (domiciliar, comercial, industrial, pública e outros)

(Rotinas mensais – listagem de débito)

 Relatório técnico: opção de gerar um 2º. relatório técnico (modelo reduzido) contendo informação de quantidade de ligações e

valor faturado. (Relatórios gerencias – Relatório técnico).

 Impressão simultânea: opção de exibir os dados do reaviso de conta com os seguintes critérios: - período de débito; - dias em

atraso; - dívida ativa em atraso.

 Layout personalizado – cadastro de usuários: opção de definir se o campo poderá ser editável na tela de cadastro de usuários ou

não. (configurar)

 Listagem da baixa problemática. Opção de listar por período.

 Ajuste no programa de suporte que faz o reajuste das parcelas de DA. (exclusivo PROSANEAR)

 Ajuste na tela de Titulação de Débitos. Opção de selecionar um período.

 Listagem de crítica de leitura: opção de listar por leiturista

Requerimentos:

 Listagem das ‘Ordens de serviço’: opção de listar por membro de equipe; opção de listar por logradouro (Relatórios Gerenciais –

Listagem das ordens de serviço)

 Ordem de serviço: opção de exibir a informação do débito em atraso (configurar no cadastro de ‘tipos de requerimentos’);

exibição dos dados da última vistoria realizada no imóvel (somente para os requerimentos de vistoria).

 Pedido de ligação: opção de manter os dados do requerimento na tela. OBS: esta opção é importante para os casos de cadastro

de um condominio, onde as informações básicas serão as mesmas.

 Relatório de avaliação dos atendimentos: opção de listar por bairro/logradouro

Dívida Ativa:

 Relatório de ‘Dívida Ativa recebida’: opção de listar por ligação, exibindo: codigo, nome, endereço, número da guia, data de

pagamento e valor.

 Boleto de Dívida Ativa: foi acrescentada a exibição do detalhamento do valor: principal, multa, juros, correção, juros parcela,

outros.

 Adequação da configuração dos descontos concedidos através do REFIS. O desconto agora poderá ser por faixa de valores, ex:

50% nos juros até R$ 5.000,00; 60% nos juros entre R$ 5.001,00 a R$ 7.000,00; assim por diante, ou por parcelas, ex: 50% nos

juros até 10x; 60% nos juros entre 11 a 20x; assim por diante.

 Negociação da dívida: opção de definir uma quantidade de parcelas diferenciadas para a cobrança do honorário, ex: dívida

parcelada em 10x e honorários inseridos nas parcelas em 5x. (ainda em desenvolvimento)

Auto-atendimento Web:

 .
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 Tela de atendimento – informação do Histórico exibido apenas ao clicar em sua aba. Isto se faz necessário para ganhar

performance ao localizar uma ligação. (APENAS INFORMATIVO)

 AtualizacaoSis20.exe modificado. Opção de apenas copiar arquivos/pastas. Isto é importante em algumas situações onde o

servidor trava o BD. (APENAS INFORMATIVO)

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Relatório Técnico: exibição da informação da área construída (Relatórios Gerencias – Relatório técnico)

 Relatório crítica de leitura: - opção para desmembrar a impressão por roteiro; - opção de imprimir por leiturista

 Mapa de faturamento: opção de agrupar por roteiros.

 Possibilidade de utilizar o sistema com hidrometros fora do padrão (parametrizar). (APENAS INFORMATIVO)

Dívida ativa

 Adequação na notificação da Dívida Ativa: impressão de um 2º. formulário modelo AR. (obs: ao utilizar este modo, o sistema

irá suprimir o canhoto da notificação) (parametrizar)

 Adequação no documento CDA. Detalhamento do valor principal inscrito (parametrizar) (exclusivo PROSANEAR)

 Adequação nos documentos: CDA, Petição (Execução Fiscal), Procuração e Notificação. Opção de exibir o nome de até 2

responsáveis (parametrizar)

 Opção de ao negociar uma dívida, informar o percentual de Honorários a ser aplicado. (parametrizar)

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Ordem de religação. Opção de excluir registros impressos.

Auto-atendimento Web:

 Exibição da informação ‘Possui débitos em Dívida Ativa’ e ‘Possui débitos em Dívida ativa em atraso’

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Ordem de corte. Opção de imprimir uma 2ª. ordem de corte para as que foram indeferidas

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Execução da ordem de corte via COLETOR DE DADOS.

 Opção selecionar vários códigos de ligação na tela de impressão da ligação.
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 Criação do lançamento de notas gerais. Esta nota será exibida assim que o sistema abrir sua tela (Contas e consumo e

Atendimento) (habilitar menu)

 Criação da auditoria das situações existentes em campo ao realizar a leitura/impressão de conta: leitura cancelada, conta

reimpressa, etc. (visualizar através da tela de atendimento – leituras)

 Criação do campo ‘validade do reaviso’ por dias – tela de envio da leitura/impressão de contas. OBS: esta quantidade de dias

terá como base na data atual do sistema.

 Criação de um resumo no relatório de histograma.

 Opção de faturar/listar o faturamento por bairro/logradouro

Requerimentos:

 Execução de ordem de serviço via COLETOR DE DADOS, possuindo as seguintes funcionalidades:

- opção de enviar uma OS online;

- opção de visualizar em tempo real o local do agente (modulo IService);

- opção de definir o supervisor responsável pelo serviço (cad. Tipo de requerimento)

- opção de definir se o serviço será supervisionado (cad. Tipo de requerimento)

- opção de definir campos obrigatórios para o preenchimento da execução da OS (cad. Tipo de requerimento)

- opções no coletor de dados:

- solicitar supervisão de serviço;

- solicitar retorno;

- solicitar emissão de outras ordens de serviço;

- Painel de supervisão da OS:

- permitir que o supervisor dê um parecer sobre a execução do serviço;

- autorizar/emitir OS;

- encaminhar OS para outros supervisores;

- opção de visualizar gráfico com supervisões pendentes;

- imprimir resultado da OS;

- listar supervisões por período;

- opção de visualizar histórico de supervisão da OS;

 Opção de preenchimento da obs. do requerimento na OS a Revelia.

Dívida ativa

 Opção de negociar uma dívida, podendo modificar o percentual do honorário advocatício.

Restrições da funcionalidade de email e de identificação da diferença na localização entre a leitura/hidrômetro:

Windows XP: não funciona a opção de identificar dif. localização entre a leitura/hidrômetro. Atualizar framework 2.0 para a

utilização do email

Windows 7 e 8: Atualizar framework 4.5 para liberar a funcionalidade de identificar dif. localização entre a leitura/hidrômetro.

Contato ZENVIA: (51) 3086 5800 | R 426 | 0800 603 2721 - www.zenvia.com.br

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Criação da opção de enviar SMS/EMAIL para o Corte. OBS: esta opção servirá como um comunicado de corte e está inserida

na própria tela de emissão do corte. (Parametrizar)

OBS: atualizar framework 2.0 para Windows XP
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 Tela de Atendimento: opção de visualizar no mapa a localização geográfica da ligação e da localização da leitura realizada.

 Armazenamento da coordenada da leitura. Esta informação será muito útil, pois ao final do recebimento da leitura, via coletor, o

sistema irá emitir um relatório de crítica de leitura para informar casos de leitura longe do local. (Parametrizar distância padrão)

(Configurar coletor)

OBS: Windows XP não está liberado e Windows 7/8 necessária a instalação do framework 4.5.

 Ordem de corte. Criação de uma tabela de impedimentos ao corte, ex: portão trancado, usuário com conta paga apresentada, etc.

OBS: Estes impedimentos deverão ser previamente cadastrados.

 Adequação do sistema com relação as novas normas do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público). Esta adequação

está relacionada com o tratamento da conta paga em duplicidade. De acordo com as normas do PCASP uma conta paga em

duplicidade não poderá mais ser considerada como receita ‘extra-orçamentária’. Desta forma, o sistema irá identificar os

serviços existentes na conta paga em duplicidade e lança-los em seus respectivos códigos contábeis, sendo adicionado um

código redutor no início do código contábil, para diferenciar estes valores. (Parametrizar)

 Opção de configurar uma ocorrência de leitura, onde irá definir se a conta poderá ser impressa via Link de auto-atendimento.

 Opção de configurar uma ocorrência de leitura, onde irá definir se será emitido um comunicado logo após a impressão da conta

simultânea.

 Cadastro de usuários. Opção de excluir a informação da localização geográfica.

 Relatório de crítica ao receber a grade de leitura/impressão de contas: - relatório de auditoria das contas canceladas/reimpressas

em campo; - relatório contendo as leituras com ocorrências para análise.

 Correspondência: exibição do CEP junto ao endereço do imóvel/correspondência.

Requerimentos:

 Criação da opção de enviar SMS/EMAIL para os requerimentos. OBS: esta opção servirá como um comunicado dos processos

do requerimento, podendo ser definidos os momentos de comunicação, ex: OS emitida, OS executada, outros. (Parametrizar)

OBS: atualizar framework 2.0 para Windows XP

 Criação de uma tabela contendo os impedimentos para a realização do serviço. OBS: Estes impedimentos deverão ser

previamente cadastrados.

 Opção de imprimir os requerimentos detalhando os serviços, materiais e/ou taxas utilizados na ordem de serviço

 Opção de cancelar um requerimento somente com permissão de Administrador. (Parametrizar)

Dívida ativa

 Opção de modificar os dados cadastrais de várias inscrições ao mesmo tempo.

 Opção de inscrever um débito em dívida ativa junto ao ‘Cartório de Protesto’ via IEPTB (Instituto de Estudo de Protesto de

Títulos do Brasil).

Auto-atendimento Web:

Obs: A partir desta versão, o sistema irá interagir com o link de auto-atendimento, retornando informações de: alteração cadastral,

auditoria de acesso, etc.. O processo de atualização dos requerimentos efetuados, será através do módulo de Requerimentos –

Rotinas mensais – Lançar req. solicitados pelo Link. As demais informações virão automaticamente no momento da

conversão/envio dos dados para o link, bastando habilitar a opção ‘Servidor Gestcom’ na tela de parametrização do link.

 Possibilidade de efetuar requerimentos através do link de auto-atendimento. Obs: o requerimento deverá estar parametrizado

para que esta opção funcione. O sistema buscará o arquivo das solicitações de maneira automática no momento do envio do BD

para o link. Para atualizar os requerimentos solicitados entrar em Sistema de Requerimentos – Rotinas Mensais – Lançar req.

solicitados pelo Link.

 Exibir endereço de correspondência na conta.

 Opção de exibir uma validade na 2ª. via impressa. Obs: modelo ficha de compensação. (Obs: parametrizar na tela de cadastro

do Cedente).

 Impressão da 2ª. via de conta caso a ocorrência de leitura indicada esteja configurada para não imprimir via site.

 Opção de atualizar os dados de email e número do celular do usuário e do proprietário. (Parametrizar no módulo GestCom –

Envio dados para Web – Parametrização – Servidor GestCom)
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Recebimento de contas:

 Versão 3.2 - Integração com o sistema de Contas e Consumo. Ao habilitar esta integração (Contas e Consumo), o sistema irá

checar na tela de atendimento se a guia está paga e no sistema de ‘Recebimento de contas’ se a guia está em aberto.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Ordem de corte: opção para ordenar por endereço

 Impressão simultânea: opção de gerar o reaviso com/sem pagamento.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Sistema adequado para trabalhar com leitura > 99.999

 Opção de inibir os débitos prescritos que ainda não foram inscritos. O sistema irá inibir estes débitos somente nas mensagens na

conta, Reaviso de conta, Corte, CND e Link de auto-atendimento. O débito será exibido na tela de atendimento para negociação

com o usuário. (Parametrizar)

 Bloqueio no acesso ao sistema durante o fechamento mensal.

 Impressão da ‘Ordem de corte’ por bairro.

Requerimentos:

 Opção de parametrizar o sistema para criticar um requerimento efetuado no mesmo endereço. (Parametrizar requerimento – tela

tipo de requerimento)

 Exibição do número do hidrômetro na OS e no requerimento

Auto-atendimento Web:

 Opção de efetuar o login com o número do CPF (Parametrizar)

 Exibição do telefone da empresa no cabeçalho do link.

 Adequação da nomenclatura do login de ‘Identificador’ para ‘Id-eletrônico’

 Observação do requerimento sendo exibida no link.

 Controle dos acessos efetuados pelo link (habilitar a opção ‘Servidor Gestcom’ na tela de parametrização do link.)

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Relatório de leitura com opção de imprimir um resumo contendo os dados coletados através do coletor, ou seja, informação sem

modificação após o recebimento da grade. (Opção: total por ocorrência; Resumo de leitura)

 Opção de informar se a leitura rota de leitura é feita por Telemetria (configurar no cadastro de Rota de leitura)

Requerimentos:

 Canhoto do requerimento. Possibilidade de exibir uma mensagem fixa. (Configurar na tela de cadastro dos requerimentos)

 Opção de agendar a data da emissão da OS. (Telas: Requerimentos diversos, Pedido de ligação e Alteração cadastral)

 Listagem dos materiais utilizados na ordem de serviço. (Tela: listagem da OS)
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Dívida Ativa

 Opção de bloquear a impressão da 2ª. Via de débitos ajuizados. Obs: somente na tela de atendimento (Parametrizar)

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Relatório ARSAE – acrescentado informação da dívida ativa

 Parametrização: opção para reimprimir uma conta em DCO – tela de atendimento.

 Listagem de usuários: opção de filtro: ligações que não possuem determinado serviço auxiliar.

 Relatório de Contas Recebidas: opção de imprimir por data.

 Opção para cadastrar o nome do pai e da mãe.

 Localizar: exibição do número do hidrômetro em todas as buscas.

 Tela de atendimento – histórico de débitos: exibição da data de crédito.

 Tela de atendimento: exibição do CEP nas listagens.

 Tela de atendimento – histórico da OS: exibir hora da execução.

 Tela de atendimento – listagens: exibição do CPF

 Tela de atendimento: Ordem de corte – histórico: exibição das guias originárias exibidas no corte.;

 Tela de atendimento – emissão da guia resumida: opção de bloquear esta emissão, permitindo somente para administradores.

 Relatório de contas revisadas: opção de ordenar por ligação, nome e data.

 Exibição do campo ‘obs da conta’ em: Ordem de religação, notificação de DA, Ordem de corte e Ordem de Serviço

 Ordem de religação: exibir informação referentes ao último corte (lacre, observação., leitura, tipo de corte).

 Ordem de corte: exibição das guias sujeitas a corte (ref + valor)

 Relatórios gerenciais: opção de filtro por logradouro e bairro

 Cadastro de ocorrências: opção de colocar situação de cancelar uma ocorrência.

 Listagem de controle das grades enviadas: exibição da data da próxima leitura.

 Fechamento mensal: permitir gerar os relatórios para antecipar os ajustes (obs.: não será exigido que todos saiam do sistema)

 Relatórios – contas revisadas: opção de listar somente contas parceladas; - filtro para informar a data da revisão; - opção de

informar uma única referência.

 Reaviso de conta: opção de gerar o reaviso para ligações cortadas/desligadas.

 Receber arquivo de leitura: opção de modificar o nome do leiturista.

 Listagem de débitos: opção de informar uma data base para a correção monetária.

 Envio de leitura para impressão simultânea: possibilidade de enviar várias grades para o coletor de dados (parametrizar)

 Recebimento de leitura para impressão simultânea: possibilidade de receber grade parcialmente efetuada (parametrizar)

Requerimentos:

 Ordem de Serviço: opção de imprimir uma 2ª. Página contendo informações diversas, com um texto pré-definido. Esta segunda

pagina irá servir como um comunicado que deverá ser entregue ao usuário

 Parametrização: opção para exigir uma confirmação do e-mail nos requerimentos de pedido de ligação e requerimentos diversos.

 Parametrização: opção para impedir um novo requerimento caso o usuário (CPF) possua algum outro débito pendente na

ligação em vigor ou em alguma outra ligação. Se o operador insistir em prosseguir, gerar um registro de auditoria.

 OS a Revelia: opção de reimprimir a OS.

 Pedido de ligação. Crítica ao informar número de hidrômetro. Se já estiver inserido em alguma outra ligação ou pedido de

ligação será criticado.

 Contas: Exibição do nome do requerente

 Requerimentos: o endereço do requerente, por default será replicado no endereço do serviço.

 Requerimentos: opção de modificar o valor inserido na aba serviços.
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Dívida Ativa

 Revisão de contas: opção de informar o vencimento

 Inscrição: opção de inscrever o nome do proprietário da época da geração do débito.

 Negociação: exibição do CPF na lista de débitos exibida na tela.

 Reimpressão da Cobrança Amigável: opção de modificar o vencimento, com os valores corrigidos até a data atual. (obs: serão

permitidos somente para inscrições que ainda não foram negociadas)

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Tela de Atendimento: aba histórico, Pedido de Ligação, exibindo o número e o nome do reservatório

 Tela de Atendimento: quanto uma conta estiver com restrição, a multa não será calculada.

 Tela de Atendimento: nos casos de cortados/desligados, será exibido o ‘tipo de corte’, informado no momento do corte.

Opção também exibida na listagem de corte.

 Recadastramento: opção de gerar arquivos por quantidade de ligações e não somente por zona/roteiro

 Relatório de revisão de conta: campo motivo inserido no relatório.

 Relatório Contas a Receber: opção de gerar o relatório subdividido por grupos de vencimentos.

 Suporte – desfazer baixa: opção de desfazer a baixa por número de lote.

 Relatório Técnico: opção de detalhar contas canceladas manualmente, pelo processamento existente na tela de ‘Impressão da

1ª via’

 Tela de atendimento: Exibição do detalhamento dos serviços na 2ª Via de Conta Zerada (casos de acúmulo)

 Relatórios – ARSAE: alterada a forma de busca de dados no relatório da ARSAE. Antes selecionava apenas as ligações que

possuíam serviço de Água/TBO nas guias do mês de impressão. Ajustado para selecionar todas as ligações, apenas atentando

a que não tem conta com valor (por motivo de estorno completo). Valores comparados entre Mapa de Faturamento

atualizado e o Banco de Faturamento.

 Cobrança Condomínio/Mestre – novo modelo – Padrão Guaratinguetá: a nova cobrança será calculada com base nas leituras

coletadas no hidrômetro mestre como também nos hidrômetros dependentes, comparando o consumo real do mestre e a

soma dos consumos faturados nos dependentes, gerando assim, o consumo residual. Este consumo é rateado entre os

dependentes e calculado individualmente, na forma Direto na Faixa, diferentemente do faturamento comum que utiliza a

forma Efeito Cascata. O consumo residual irá desconsiderar a cobrança do valor mínimo e sempre será calculado na categoria

domiciliar. Sendo assim, a ligação mestre ficará sem faturamento e cada dependente com a cobrança do seu consumo

individual somado com o consumo residual.

 Certidão negativa de débitos: opção de o número do hidrômetro e a última leitura (Parametrizar)

 Tela de Atendimento: nova forma de exibição do mapa de localização na tela de atendimento. (ajuste)

 Número do hidrômetro com mais de 10 dígitos: adequação do sistema para permitir que o número do hidrômetro seja

informado com tamanho superior a 10 caracteres. (Parametrizar).

 Suporte – Simulação de anexo: tela ajustada para atender as necessidades do cliente.

Requerimentos:

 Parametrização do requerimento: opção de modificar a origem do requerimento no momento da baixa da OS

 Parametrização do requerimento: opção de não prosseguir com o requerimento, caso o usuário possuir débito.
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 Requerimentos diversos: opção de agrupar várias ligações a um mesmo requerimento. Esta opção será válida para os casos

onde um mesmo requerimento, ex: vazamento, seja chamado por vários usuários. Desta forma, o sistema irá identificar

apenas um único requerimento, gerando uma única OS, mas registrando todos os usuários que entraram em contato.

 Requerimentos diversos: possibilidade de imprimir etiqueta com os dados do requerimento.

 Baixa da OS: tratamento realizado para, quando o tipo for vistoria, não solicitar o mapa cadastral.

 Relatório de Resumo da Transferência das OS: inserida uma nova coluna, chamada ‘Tipo de Requerimento’.

Dívida Ativa

 Reajuste de parcelas: possibilidade de aplicar um percentual de reajuste sobre parcelas de DA e sobre uma determinada

quantidade de parcelas. (Suporte)

Auto-atendimento Web:

 Parametrização – GESTCOM: opção para 'não exibir CPF listagem de débitos'. Caso esta opção esteja selecionada, não será

exibido o botão 'LISTA POR CPF' no link.

 Parametrização – GESTCOM: opção para exibição dos débitos da dívida ativa. Estes débitos serão exibidos com os valores

atualizados até a data atual.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Cadastro de Usuários - aba dados cadastrais: criação da opção de ‘Cobrar taxa de resíduo: Sim/Não’. (obs: Esta opção só será

exibida, se na tela de parâmetro, na aba ‘Config II’ for utilizado a cobrança de lixo: ‘2-Base: Tab. Serviço’) (Guaratinguetá).

 Menu – BDA – botão ‘Gerar arq’- opção ‘Def. Layout’: foi criada uma nova opção ‘Gerar XML Cetil’ para realizar a integração

com a contabilidade CETIL.

 Tabelas - Anexo tarifário - Impressão - Anexo I e Anexo II: opção para ‘Imprimir relatório utilizando a data atual’. Obs.: caso

seja marcada, imprime no rodapé do relatório a data atual do sistema, se desmarcada, imprime a ‘data de vigência’.

 Tela de Atendimento: melhoria na performance de todas as abas, no momento da localização do usuário.

 Tela de Atendimento - aba leitura: opção para filtrar leituras por ‘situação do usuário’. Esta situação será

coletada/armazenada no momento da leitura.

 Tela de Atendimento - aba histórico do débito: exibição da data de pagamento, na guia origem, quando dívida ativa estiver

paga.

 Tela de Atendimento - aba leitura - botão impressão - relatório ‘Listagem das últimas leituras/consumo’: adicionado o campo

‘Situação do usuário’.

 Tela de Atendimento - aba débitos – impressão da 2ª via: exibição das mensagens de corte e outros, de acordo com o que foi

gerada na 1ª via de conta.

 Rotinas Mensais - Listagem de Débitos: adicionado novo filtro por ‘Bairro’.

 Rotinas Mensais - Controle da Conta - Titulação de Débitos: opção para ‘Transferir resíduo parcelamento’. Obs.: se sim

transfere resíduo, parcelamento e guias de parcelamento para o novo usuário.

 Rotinas Mensais - Controle da Conta - Impressão – Reimpressão - opção ‘Conta Dupla’: foi inserida a opção ‘Conta com

mensagens originais da 1ª via’ onde serão visualizadas as mensagens de corte de acordo com o que foi gerado na 1ª via de

conta. Caso esta opção seja marcada, não será preciso preencher o campo ‘Exibir data prev. corte’.
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 Relatórios Gerenciais - Histograma de Consumo - opção ‘Definir faixas de consumo’: possibilidade para definir as faixas de

intervalo de consumo.

 Parametrização - Impressão I: criado campo ‘Exibe mês/ano ult leit por referência’ para exibir na conta, no campo do mês/ano

da leitura, a referência de leitura e não o mês/ano da data de leitura.

 Impressão do histograma para Agencia Reguladora. Opção de informar a categoria/subcategoria e também o tipo de cobrança.

 Tela de atendimento. Opção de localizar uma ligação por número de hidrômetro. Será possível utilizar o caractere coringa %,

desconsiderando sua posição dentro da numeração de hidrômetro. Ex: se colocar %000001, irá buscar qualquer hidrômetro

que termine com 00001

Dívida Ativa

 Dívida ativa - Cobrança judicial – Execução – aba Reimpressão: criação de um intervalo para inserir o valor inicial e o valor final,

caso a opção ’Por valor’ esteja selecionada.

 Dívida Ativa - Cobrança Judicial - Protesto – Envio de arquivo. Possibilidade de enviar dívidas ao Cartório de Protesto, mesmo

estando em situação de ‘cobrança amigável’. Neste processo será gerado um número de CDA.

 Relatórios Gerenciais – ‘Dívida Ativa – avaliação’: foi criada a opção ‘Gerar XML’ para o tribunal de contas do estado do

Espírito Santo. Obs.: Normativa no. 40 de 08 de novembro de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Requerimentos

 Tipo de requerimento – Alteração Cadastral - opção ‘Cobrar taxa de resíduo’. Obs.: Será exibido se na tela de parâmetro, na

aba ‘Config II’ for utilizado a cobrança de lixo: ‘2-Base: Tab. Serviço’.

- Cadastro - Tipo de requerimento - aba Config I: foi inserido na lista de permissão o item ‘Cobrar taxa de resíduo’

- Menu - Alt Cadastral - aba Alt. Cadastral II: adicionado o campo ‘Cobrar taxa de resíduo’.

 Consulta de OS: Criada a opção de buscar OS por número de HD.

 Pedido de Ligação: opção de gerar uma nova página, contendo informações de contrato, ex.: Contrato da Ares

 Rotinas Mensais - Tramitação de documentos: tela criada com o objetivo de realizar, via sistema, a emissão de remessa

(trâmites) de documentos de um departamento/setor para outro. Obs.: Possibilidade de informar vários requerimentos

dentro de ummesmo tramite.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Tela de Atendimento - aba Histórico: exibição do ‘Tipo de Entrega’ da conta para o usuário. Informação capturada no momento

da impressão da conta/simultânea. Para esta opção, foram criados recursos nas seguintes telas:

o Utilitários - Parametrizar sistema - botão Integração - aba Coletor: criada tela para cadastrar o ‘Tipo de Entrega’.

o Rotinas Mensais - Leitura com impressão de conta - Enviar arquivo: recurso para gravar no arquivo de envio do coletor,

as informações do cadastro do ‘Tipo de Entrega’.

o Rotinas Mensais - Leitura com impressão de conta - Receber aquivo - botão Atualizar: ao receber o arquivo do coletor, as

informações do ‘Tipo de Entrega’, serão gravadas automaticamente no histórico do usuário da tela de atendimento.

 Tela de Atendimento - aba DA: novas colunas inseridas ‘CDA’ e ‘Número de Ordem’.

 Tela de Atendimento - aba Histórico do Débito: adicionada a coluna ‘Origem do débito’, para identificar a guia e a origem do

débito.

 Cadastros - Banco: permite escolher o ‘Layout DCO’ que o banco utiliza.
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 Cadastros - Usuários - botão Listagem - aba Personalizada: opção para visualizar no relatório da listagem de usuários, o último

‘Número do Lacre’ utilizado.

 Relatórios gerenciais - Relatório de perdas: listagem de ligações macro para conferência no relatório.

 Relatórios gerenciais - Relatório de perdas: adicionada a coluna ‘percentual de perdas’ no mês.

 Rotinas Mensais - Controle da Conta - Envio do DCO - botão ‘DCO cancelar’: opção para gerar arquivo de cancelamento de

DCO.

 Rotinas Mensais - Controle da Conta - Envio do DCO: geração do arquivo DCO com layout padrão 5 (FEBRABAN). Esta

opção é parametrizada no cadastro de banco.

 Rotinas Mensais - Leitura com impressão de conta - Enviar arquivo: impressão do ‘Termo de Quitação de débitos’, quando a

situação do usuário for do tipo ‘Potencial’.

 Rotinas Mensais - Faturamento - botão Imprimir: melhoria da performance no momento da impressão do relatório ‘Listagem do

Faturamento’.

 Rotinas Mensais - Ordem de corte: ao marcar ‘Por dívida ativa em atraso’, será exibida a nova opção ‘Origem indicada’, que

permite gerar a impressão de ordem de corte das contas de Dívida Ativa no período selecionado. Esta opção será exibida se for

parametrizada na tela de Configurações do Módulo de Dívida Ativa.

Requerimentos

 Cadastro - Tipo de Requerimento - Aba OS 1: criação do canhoto no rodapé da OS com os mesmos dados do cabeçalho, para

que seja entregue ao usuário. Para utilizar este recurso é preciso selecionar a opção - ‘Personalizado Imp. Canhoto na OS’.

 Rotinas mensais - Tramitação de documentos: novo layout de tela.

Dívida Ativa

 Cobrança amigável - Negociação - aba Requerimento: opção para preencher os dados do requerente no momento da negociação.

Esta opção é parametrizada na aba Amig/Neg do Módulo de Dívida Ativa.

 Cobrança Judicial - Negociação - botão Reimprimir: exibição de custas processuais detalhadas no termo de compromisso do

débito.

 Cobrança Judicial - TJ: criação de novas telas para acompanhamento de processos do TJSP.

 Inscrição - Inscrição de contas em Dívida Ativa - botão Reimprimir: criada a opção para ‘Exibir Inscrição Cadastral’, a qual se

estiver marcada, a inscrição cadastral será exibida na linha dos dados cadastrais.

 Notificação - Impressão: ‘endereço de correspondência’ e ‘número de telefone’ adicionados nos cabeçalhos dos relatórios.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - Configuração - aba Implantação: criada opção ‘Ordem de corte - Apenas origem indicada

por período’, que exibe na tela Ordem de Corte a opção ‘Origem indicada’.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - Configuração - aba Amig/Neg: ao marcar a opção ‘Gerar requerimento ao negociar dívida

ativa’ a aba Requerimento da tela de Negociação Amigável será habilitada de acordo com o tipo de requerimento escolhido na

opção ‘Requerimento p/ negociação’.

Auto-atendimento Web

 Certidões: opção para gerar ‘Certidão Positiva de débitos’ ou ‘Certidão Positiva com efeito Negativa’ funcionando da seguinte

forma:

o Se o usuário ‘não’ possuir débitos (vencidos, não vencidos ou de dívida ativa), será fornecida a ‘Certidão Negativa de

Débitos’;

o Se o usuário possuir débitos e/ou dívidas ativas ‘não vencidos’, será fornecida a ‘Certidão Positiva com efeito Negativo’;

o Se o usuário possuir débitos e/ou dívidas ativas ‘vencidos’, será fornecida a ‘Certidão Positiva de Débitos’.
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 Criação de API para acesso aos dados de uma ligação, via token liberado pelo departamento de Suporte Técnico da GestCom

Informática.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Cadastro - Hidrômetro: tratamento de hidrômetro com 12 dígitos.

 Cadastro - Usuário - aba Dados Adicionais: criado cadastramento das ligações macros.

 Relatórios Gerenciais - Termo de Verificação: no rodapé foi adicionada a informação de que os valores divergem do relatório

de ‘Contas a Receber’, devido aos valores de Honorários que em um relatório é contabilizado e no outro não.

 Relatórios Gerenciais - Relatório Técnico: adicionada a linha ‘Canceladas (Total)’ para ligações/economias de água/esgoto.

 Rotinas Mensais - Controle da Conta - Titulação de Débitos: criada a opção ‘Lç. Futuros’ exibido na cor amarela, os débitos

que possuem parcelamento.

 Tabelas - Anexo Tarifário - Impressão - Anexo I e Anexo II: criada opção ‘Exibir tarifa diferenciada de esgoto’ que mostra o

tipo de cobrança existente. Caso não exista o tipo de cobrança cadastrada no sistema, esta opção não será exibida na tela.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - botão Integração - aba Arquivos e Layout: no campo Modelo de recadastramento criada a

opção ‘2 - Modelo Personalizado’ permite escolher os campos que serão utilizados no recadastramento e personalizar a

configuração de acordo com a necessidade.

Requerimentos

 Alteração Cadastral - aba Recadastramento: permite atualizar os dados especifícos do recadastramento. Para habilitar esta aba é

preciso parametrizar o sistema no botão Integração - aba Arquivos e Layout e escolher a opção ‘2 - Modelo Personalizado’.

Dívida Ativa

 Dívida Ativa - Cobrança Judicial - Execução: se a opção ‘Agregar a nova CDA às CDAs que não foram executadas’, é gerado

um único processo e uma nova CDA. Se a CDA que receber as informações da nova CDA possuir guias com situação de

Restrição, este recurso não será executado.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Cadastros - Usuários - botão Listagem - Abas (Roteiro, End. Lig, End. Corr., Bairro, Loc.): se marcada a opção “Agrupar”,

permite a impressão de apenas um relatório.

 Cadastros - Usuários - botão Listagem - aba Personalizada: criados novos campos de cadastro ‘Últimas 12 leituras - DataRef’ e

‘Últimos 12 consumos - DataRef’.

 Tabela - Serviço: opção ‘Exibir redutor em relatórios’, se sim será configurado por serviço se exibirá o código redutor nos

relatórios gerenciais, desde que esteja utilizando o modelo PCASP.

 Relatórios Gerenciais - Estudo de Leituras: permite gerar relatório que tem por finalidade exibir uma listagem de ligações por

referência, contendo os dados gerados no processo de leitura (Data/Hora, Leitura, Consumo) e os dados da Guia gerada a partir

do período selecionado. Opção para exportar os dados em arquivo tabulado.
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 Relatórios Gerenciais - Estudo de Consumo: permite gerar relatório sobre a análise de consumos dos usuários ordenando por

‘Código de Ligação’, ‘Quadrante/Zona’ ou ‘Rota de leitura’. Opção para exportar os dados em arquivo tabulado.

 Relatórios Gerenciais - Histograma de Consumo: exibe no relatório a faixa de consumo quando o volume real for menor que 0.

 Relatórios Gerenciais - Relatório de Consumo por Troca de Hidrômetro: emissão de relatório para verificar se houve vantagem

ou não nas trocas de hidrômetro.

 Rotinas Mensais - Controle de Conta - Reaviso de Conta: ao marcar a opção ‘Considerar reaviso em aberto’, serão enviados os

reavisos em aberto para o envio de grade.

 Rotinas Mensais - Leitura com impressão de conta - Enviar Arquivo: ao marcar a opção ‘Considerar reaviso em aberto’, serão

enviados os reavisos em aberto para o envio de grade.

 Rotinas Mensais - Listagem de Débitos: criada opção ‘Por roteiro’ para ordenar o relatório pela sequencia do usuário em suas

rotas.

 Rotinas Mensais - Listagem de Débitos: ao selecionar ordem de listagem ‘Por ligação’, ‘Por endereço’, ‘Por valor’ ou ‘Por

roteiro’, exibirá o nome do bairro na coluna endereço do relatório.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Impressão I: se marcada a opção ‘Ocultar mensagem’, não exibirá a mensagem de data

prevista de corte nas telas de Reimpressão de Conta e 2ª via da conta.

Requerimentos

 Baixa de OS - aba Baixa de O.S Eletrônica: exibe na tela as ‘OS’s baixadas executadas’, as ‘canceladas/indeferidas’ e ‘não

baixadas’ em lote.

 Requerimentos Diversos - aba Pagto: criado campo ‘Observação da conta’ que será exibido em requerimentos e O.S.

Dívida Ativa

 Dívida Ativa - Cobrança Judicial/Amigável - Negociação: opção ‘Definir faixas de parcelas’ que exibirá ao lado da tela campos

para definir a quantidade de parcelas e seus respectivos valores.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Amig/Neg: opção ‘Ordenar pelo débito mais antigo as parcelas da negociação

amig/judicial’, se ‘SIM’ as parcelas da negociação amigável/judicial serão exibidas de forma ordenada pelo débito mais antigo

para o mais novo.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Amig/Neg: campo ‘Parcela para iniciar a cobrança’ para preencher qual parcela que

inicia a cobrança de juros. Obs.: Alterar de acordo com o decreto da prefeitura.

Auto-atendimento Web

 Parametrização – GESTCOM: se marcada a opção 'Exibir observação da conta' exibirá a observação da conta no link.
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Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Tabelas - Tipo de Cobrança - aba Descrição: criado campo ‘Obs na conta - E’ se preenchido, será exibido na conta do usuário

caso possua cobrança de esgoto.

 Tela de Atendimento - aba DA - aba Resumo: permite filtrar por ‘Nº de CDA’, ‘Nº de Ordem’ ou ‘Ano Origem do Débito’. Ao

escolher uma dessas opções, será liberado o campo ao lado para preenchimento de acordo com a necessidade.

 Tela de Atendimento - aba Débitos - botão Prazo corte: se preenchido o campo ‘Data prazo de corte’ será enviado para grade.

Esta opção será visível se em:

o Utilitários - Parametrizar Sistema - Config III: escolher a opção ‘Sim’ no campo ‘Prazo de corte por guias’.

 Relatórios gerenciais - Histograma de consumo: opção para imprimir por tipo de cobrança.

 Rotinas Mensais - Faturamento - botão Imprimir: permite agrupar a listagem por sub-categoria.

 Utilitários - Padronizar Sistema - botão Dívida Ativa - aba Configuração - sub-aba Notif./Insc.: criada a opção ‘Canhoto que

permite a assinatura de recebimento da negociação (Amigável)’, se marcado como ‘SIM’ no módulo de Dívida Ativa na tela

Inscrição será possível gerar a impressão de canhoto para assinatura de notificação.

 Utilitários - Padronizar Sistema - botão Dívida Ativa - aba Configuração - Aba Implantação: campo ‘Prazo para a dívida

prescrever (em dias)’ que verifica a quantidade de dias para prescrição de dívida tributária no momento da execução,

possibilitando prescrever ou não.

Requerimentos

 Cadastro - Tipo de Requerimento - aba OS III - aba Vistoria: no campo ‘Bloquear emissão automática de vistoria após baixada

como INDEFERIDA’, se marcado como ‘SIM’ no pedido de ligação, a ordem de serviço vistoria não será impressa

automaticamente. Para esta opção, foram criados recursos nas seguintes telas:

o Consulta - aba OS - botão Liberar Vistoria: será liberada a próxima vistoria.

Dívida Ativa

 Dívida Ativa - Inscrição - Inscrição: se no parâmetro criado no contas e consumo ‘Canhoto que permite a assinatura de

recebimento da negociação (Amigável)’ estiver como SIM ao clicar nos botões Inscrever ou Reimprimir, será exibido o canhoto

de notificação de dívida no rodapé dos relatórios.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Configuração - sub-aba Implantação: ao preencher a quantidade de dias para prescrição

de Tributário e/ou Não Trib./Geral no campo ‘Prazo para a dívida prescrever (em dias)’, permite que no momento da execução

a dívida seja prescrita ou não.
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Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Atendimento - aba Leitura: adicionada a coluna ‘Cons. Diário’ na listagem de leituras, que representa a média diária de

consumo.

 Rotinas Mensais - Listagem de Débitos: criada opção ‘Exibir apenas do período selecionado’ informando o ‘Período orig.

dívida ativa’. Esta opção será habilitada se marcada ‘Déb. DA’.

 Relatórios Gerencias - Relatório Técnico: opção para exportar os dados em arquivo tabulado.

 Relatórios Gerencias - Relatório Técnico: opção para imprimir por tipo de cobrança.

 Rotinas Mensais - Controle de Conta - Impressão - 1ª Via: opção de enviar a conta por e-mail para usuários que possuem o e-

mail cadastrado. Esta opção é parametrizada em Utilitários - Parametrização do sistema - Config II - Parametrizar utilização de

SMS/Email - aba Email.

 Rotinas Mensais - Impressão de OS diversas - aba Filtros - subaba Página III: criado campo ‘Dias em atraso (CC)’ para filtrar

usuários que possuam contas em atraso.

 Rotinas Mensais - Controle da Conta - Envio ficha com Registro: opção para imprimir guias canceladas.

 Tabelas - Tipo de Cobrança: criado campo ‘Obs Conta - E’ que será exibida a observação na conta para esgoto.

 Utilitários - Rotinas de Suporte - Relatórios Agência Reguladora: novo modelo de impressão/arquivo do banco de faturamento

(resolução ARSAE 114/2018).

 Utilitários - Parametrizar sistemas - aba Config. II: criada a opção ‘Adequação contábil (MJC)’ que permite efetuar adequação

contábil com relação aos serviços de multa, juros e correção.

Requerimentos

 Baixa OS: criado o campo ‘Término Exec.’ para inserir a data de término de execução.

 Requerimentos Diversos - botão Listagem: adicionada a opção ‘Por Natureza (Ped Lig)’ para escolher água, esgoto ou

água/esgoto. Esta opção será habilitada somente se marcada a opção na listagem de ‘Tipo Requerimento’ - ‘Ped Lig’.

Dívida Ativa

 Dívida Ativa – Inscrição – Possibilidade de impressão/reimpressão por mais de um livro selecionado.

 Dívida Ativa – Inscrição – Adicionado filtro de Categorias de ligação.

 Dívida Ativa – Execução: possibilidade de impressão dos documentos da execução fiscal diretamente em PDF.

o Parametrização DA => Ajuizamento On-line

o Necessita-se da Máquina Virtual Java instalada.

 Dívida Ativa – Rotina de Assinatura Digital (via token) em lote de arquivos (Menu Dívida Ativa – Cobrança Judicial – TJ –

Assinatura de arquivos).

o Necessita-se da Máquina Virtual Java instalada.
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Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Atendimento: Melhora na performance ao realizar consultas na tela.

 Cadastros - Logradouro: adicionado campo CEP.

 Cadastros - Usuário: adicionado campo CEP no endereço do imóvel e no endereço da correspondência.

 Cadastros - Usuário: possibita adicionar imagens e documentos no cadastro do usuário. Esta opção é parametrizada em

Utilitários - Parametrizar sistema - Botão Integração - Aba Integração I.

 Localizar usuários - aba CEP: permite localizar o usuário através do CEP.

 Utilitários - Parametrizar sistemas - Botão Integração - Aba Integração I: criada a opção ‘Caminho de pasta para salvar

Arquivos’ que permite adicionar o caminho onde serão armazenados as imagens e documentos do usuário.

 Utilitários - Parametrizar sistemas - aba Formulários - aba Config: criada a opção ‘Solicitar senha para cadastro de motivo’, se

estiver marcada, será preciso inserir a senha de administrador para informar o motivo na tela de revisão de conta e parcelamento.

Requerimentos

 Baixa OS - Baixa Online: Exibe o campo ‘tipo de requerimento’ no relatório de execução de OS.

 Monitoramento de OS: Melhora na performance ao realizar consultas na tela.

 Pedido de ligação - aba Arquivos: possibita adicionar imagens e documentos ao pedido de ligação, onde serão visualizadas no

cadastro de usuário após enviar para o Contas e Consumo. Esta opção é parametrizada em Utilitários - Parametrizar sistema -

Botão Integração - Aba Integração I.

 Relatórios Gerenciais - Listagem das ordens de serviço: se estiver selecionada a opção ‘Exibir tipo de requerimento’ o relatório

será impresso por tipo de requerimento e ao desmarcar, será impresso por natureza da OS.

 Supervisão de OS: se marcada a opção ‘Ocultar indeferidas’, não serão exibidas as OS´s com situação de indeferida.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba 3ª Página - Tela de baixa de OS: caso a opção ‘Manter datas após atualizar a OS’ estiver

selecionada a opção ‘SIM’, os campos ‘Início Exec’ e ‘Término Exec’ na tela de Baixa de OS, serão mantidos após clicar no

botão Atualizar.

Dívida Ativa

 Dívida ativa - inscrição - inscrição: opção para filtrar por categoria.

 Dívida ativa - inscrição - inscrição: ao marcar a opção ‘Exibir somente nome de Usuário’ será exibido apenas o nome do

usuário na cobrança amigável agrupada.
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Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Cadastros - Usuário - botão Dados adicionais: criado campo ‘Data expiração Cad. Único’ se preenchido, será verificado no

momento do fechamento se o cadasto único do usuário esta para expirar, se sim, automaticamente a economia será alterada para

residencial, retirando da social. Esta opção é parametrizada em:

o Utilitários - Parametrizar Sistema - Config III: escolher a opção ‘Sim’ no campo ‘Utiliza Cadastro Único’.

 Cadastros - Usuário - botão Listagem - aba Personalizada: permite visualizar na listagem de usuários, a opção ‘Data de

expiração Cad. Único’.

 Cadastros - Usuário - aba Dados Cadastrais: permite alterar o tipo de ligação para ‘Normal’, ‘Provisória’ ou ‘Temporária’. Ao

escolher o tipo ‘Provisória’ ou ‘Temporária’ será habilitado o campo ‘Data de expiração’ para informar a data que a ligação será

expirada. A ligação do tipo Temporária, não será enviada para a grade. Estas informações serão visualizadas nos seguintes

relatórios:

o Cadastros - Usuário - aba Filtos - aba Página III: ao escolher o tipo da ‘Ligação’ será possível visualizar na listagem de

usuário.

o Relatórios Gerenciais - Relatório Técnico: ao imprimir o relatório, será possível visualizar a quantidade de usuários de

acordo com o tipo de ligação cadastrado.

 Cadastros - Usuário - botão Listagem - aba Filtros - aba Página II: ao marcar a opção ‘Não possui end. de corresp.’ será possível

escolher se possui endereço de correspondência fora do município ou não.

 Relatórios gerenciais - Balanço: criados os filtros ‘Categ./SubCategorias’ e ‘Situação’ para visualização no relatório.

 Relatórios gerenciais - Relatório de protocolos de atendimento: exibe a listagem de ações realizadas por protocolos de Call

Center.

 Rotinas mensais - Controle da conta - Titulação de débito: se marcada a opção ‘Titular por serviços’ estiver marcada, serão

listados os serviços das contas separadamente a serem titulados.

 Rotimas mensais - Lançamento de outros serviços: criada a opção ‘Desconsiderar complemento’ se estiver marcada, o campo

‘Complemento’ será desconsiderado.

 Rotinas mensais - Ordem de corte - botão Listar: opção ‘Modelo Simplificado’ permite que seja impresso o relatório com o

consumo médio, sem exibir o nome do usuário.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Impressão II - Termo de quitação: caso a opção ‘Utiliza mensagem na conta’ estiver

selecionada a opção ‘SIM’, os campos ‘Dias antes da expiração do cadastro único’ e ‘Texto’ serão habilitados para que sejam

informadas a ‘quantidade de dias’ e a ‘mensagem’ que o usuário será notificado ao receber a conta.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Impressão II - Config II: se a opção ‘Emite quitação de débitos sem amarração a uma

Guia (CC/Req/DA)’ estiver como ‘SIM’ será habitado o campo ‘Serviço de requerimento a ser lançado’ onde será possível

realizar a quitação de débitos somente de lançamentos futuros.

Requerimentos

 Cadastros - Tipo de ligação: criado campo ‘Ligação’, que permite escolher o tipo ‘Normal’, ‘Provisória’ ou ‘Temporária’. Caso

escolha o tipo Provisória ou Temporária, o campo ‘Prazo de expiração’ será habilitado para informar a quantidade de dias que a

ligação será expirada.

 Monitoramento OS: criado botão para realizar o cancelamento de uma ou várias OS selecionadas.

Dívida Ativa

 Dívida Ativa - Cobrança Judicial - Execução - aba Reimpressão: ao marcar a opção ‘Atualizar valores (atualização somente nos

impressos)’ o título no relatório será utilizado de acordo com o que foi configurado, Essa opção é parametrizada em:

o Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Formulários - aba Cert.: informe o texto desejado no campo ‘Título para

atualização de valores’ nas abas ‘Não tributário/Geral’ e/ou ‘Tributário’.
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 Relatórios gerenciais - Listagem das inscrições: se estiver selecionado o tipo ‘Anistia (REFIS)’ será impresso o relatório de

avaliação de DA com anistia. Esta opção só será possivel se a opção ‘Negociação com REFIS’ na aba ‘Filtros III’ estiver

marcada.

Auto-atendimento Web

 Certidões: Permite a impressão de Certidão Negativa de Débitos por documento do usuário (CPF/CNPJ).

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Relatórios Gerenciais - Relatório de comparação de faturamento: permite exibir uma comparação de faturamento.

 Relatórios Gerenciais - Mapa de Faturamento, Mapa de Inclusão e Mapa de Exclusão: ao marcar a opção ‘Desc cons lig macro’

em cada tela, não serão exibidas as ligações com hidrômetro macro.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Config II - Parametrizar utilização de SMS/Email/App - aba Email: Configuração de

envio de contas por email, usado para envios na tela de ‘Enviar correspondência e email’ localizada em:

o Rotinas mensais - Enviar correspondência (Impressa/Email) - aba Correspondência: cadastre o modelo de

correspondência marcando a opção ‘Email’.

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Config II: se a opção ‘Padrão concessão’ estiver como ‘SIM’, serão separados os

operadores por município, não tendo acesso aos dados de cidades/locais diferentes.

Requerimentos

 Monitoramento OS: criado botão para liberar vistoria na tela de monitoramento. Esta opção é parametrizada em:

o Utilitários - Parametrizar Sistema - aba 3ª página: opção ‘Liberar vistoria na tela de monitoramento’.

Auto-atendimento Web

 Certidões: Acrescentado a inscrição cadastral na emissão de certidão negativa de débitos.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Formulários - aba Config.: se a opção ‘Grava memória de cálculo ao realizar o

faturamento’ estiver marcada como ‘SIM’, será gravada no momento do faturamento, a memória de cálculo de água/esgoto para

ser exibida no link de autoatendimento.

Requerimentos

 Baixa OS: criado o botão ao lado do campo ‘Nº hidrômetro’ que permite a alteração do mesmo. Esta opção é parametrizada em:

o Utilitários - Parametrizar Sistema - aba 3ª página: opção ‘Bloqueia alteração do hidrômetro no momento da baixa’.



Rua dos Brandões, 231, 3º Andar, Sala A, Centro
CEP 37900-104 Passos, MG

(35) 3521 8361 – contato@gestcominformatica.com.br

Dívida Ativa

 Relatórios Gerenciais - Listagem das inscrições - aba Filtros (pág II): opção criada ‘Acima do valor mínimo’. Só será habilitada

se a opção ‘Inscrições passivas de Cobrança Judicial’ estiver marcada.

Auto-atendimento Web

 Débitos: Criado botão ao lado de cada guia, que permite a impressão da memória de cálculo gravada no momento do

faturamento. Esta opção é parametrizada no módulo Contas e Consumo em:

o Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Formulários - aba Config.: opção ‘Grava memória de cálculo ao realizar o

faturamento’.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Cadastros - Hidrômetro - Hidrômetro: adicionados os campos para tratamento do hidrômetro ‘Modelo’, ‘Tipo de Instalação’ e

Situação. São cadastrados em:

o Cadastros - Hidrômetro - Modelo: cadastro do modelo do hidrômetro.

o Cadastros - Hidrômetro - Tipo de Instalação: cadastro do tipo de instalação do hidrômetro.

o Cadastros - Hidrômetro - Situação: permite cadastrar a situação do hidrômetro e escolher uma cor que será destacada no

resumo do hidrômetro.

o Criado botão ‘Resumo’ que permite visualização geral dos hidrômetros cadastrados.

 Cadastros - Hidrômetro - Relatório de Hidrômetros: impressão dos hidrômetros cadastrados.

 Rotinas Mensais - Controle da conta - Reaviso de conta: permite inserir uma data no campo ‘Validade do reaviso’. É

parametrizada em:

o Utilitários - Parametrizar Sistema - aba Impressão I: opção ‘Prazo de Validade do reaviso personalizado’.

 Relatórios Gerenciais - Relatório Técnico: criada opção ‘Desconsiderar consumo das ligações macro’.

Requerimento

 Cadastros - Tipo de requerimento: criada opção ‘Trata hidrômetro diferenciado’, se ‘SIM’ serão exibidos os campos ‘Modelo de

Hidrômetro’ e ‘Tipo de Instalação’, na tela de ‘Baixa OS’ na aba ‘Dados Adicionais’.

 Consulta: botão ‘Add requerente’ criado para adicionar o nome do requerente e observação.

 Monitoramento OS: criada opção para filtrar as ordens de serviço ‘Por bairro’.

 Relatórios Gerenciais - Listagem das ordens de serviço: permite escolher o modelo ‘Padrão’ ou ‘Quantitativo’ para impressão

do relatório.

 Utilitários - Parametrizar sistema - aba 3ª página: opção ‘Preenchimento obrigatório dos campos de HORAS’, se ‘SIM’, os

campos ‘hora inicial’ e ‘hora final’ da tela de ‘Baixa OS’ serão de preenchimento obrigatório.
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Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Cadastro - Empresa: criado campo ‘Fone (2)’.

 Cadastros - Localidade/Bairro/Logradouro: aumento dos campos para cadastro.

 Rotinas mensais - Ordem de Corte: adicionado no relatório de ‘Listagem das Ordens de Corte’, os campos ‘Natureza do Corte’

e ‘Valor Total dos Débitos’.

 Utilitários - Parametrizar sistema - botão Integração - aba Coletor: opção ‘Quantidade de dígitos para grade’ permite o aumento

de dígitos da grade para o coletor

Requerimento

 Cadastros - Serviços/Materiais/Taxas: criado campo ‘Descrição Especificada’.

Contas e Consumo/Atendimento ao público

 Cadastros - Usuários - Dados para cobrança: campo ‘Por e-mail’, se ‘Não’, a conta não será enviada via e-mail quando o tipo de

‘Entrega da conta’ for igual a ‘via Internet’.

 Relatórios gerenciais - Relatório de estudo de arrecadação: novos modelos de relatório para gerar Faturamento atualizado por

categoria e Arrecadação por categoria.

 Rotinas mensais - Controle da conta - Envio DCO: criada aba Usuário opção de retirar um usuário em um mês específico do

envio do DCO.

 Utilitários - Parametrizar sistema - aba Cobr. de serviços: opção “Utiliza Tela de Reembolso por serviço (Config)” que

possibilita gerar reembolso de serviço para o usuário. Ao marcar esta opção, a tela será disponível em:

o Rotinas mensais - Reembolso para Usuário.

 Utilitários - Rotinas de suporte - Relatórios Agência Reguladora - Banco de faturamento Modelo 01: novo modelo de

impressão/arquivo ‘Modelo Detalhado - 2’

Requerimento

 Utilitários - Parametrizar sistema - 3ª página: opção ‘Requerimento fora de prazo só após pagamento’, se ‘SIM’, quando o

requerimento requer pagamento de guia, o prazo de vencimento da OS será contado a partir da data do pagamento.


