Release 4.3
O objetivo deste documento é apresentar de forma simples, agrupada por módulos, as principais
alterações e correções que foram implementadas no LegalManager Corporativo (versão para Escritórios)
desde a versão anterior. Para uma visão completa das alterações em todos os releases, consulte o nosso
site (www.legalmanager.com.br), na seção Solução / Novidades por versão.

EMPRESAS
•
Realizada alteração de labels e de ‘planilha’ da aba de Contatos.
•
Correção na validação de CPF/CNPJ após tratamento da ‘máscara’ de formatação com pontos e
traços.
•
Criado novo popup para ‘Mala Direta’ (dentro de ‘Contatos’) para que o usuário possa selecionar
várias malas diretas ao mesmo tempo.
CONTRATOS
•
Alteração na aba de Pagadores, com redimensionamento das janelas de pesquisa para facilitar a
leitura e o preenchimento.
•
Implementação de função no banco de dados para gravação automática da data de encerramento
do contrato
AGENDA
•
Correção na paginação das tarefas na aba de Acompanhamento.
•
Gravação dos registros de quem criou a tarefa e quando esta foi criada.
•
Geração de alerta na tarefa do usuário que criou a tarefa para terceiros caso a tarefa seja
excluída pelo destinatário sem ter sido realizada.
•
Criação do vínculo de tarefas a Contratos
TIME-SHEET
•
Ajuste do filtro de Processos e de Consultivos mostrando apenas os itens correspondentes ao
Cliente/Contrato do filtro anterior, ou trazendo todos se o Cliente/Contrato estiver vazio.
•
Carregamento da lista de Equipes do profissional logado na aba de gráficos
•
Quando o time-sheet for acionado a partir da realização da Agenda, a descrição da tarefa é
trazida automaticamente para a área de descrição do time-sheet.
PROCESSOS
•
Alteração de Grupos de Processos, que passa a permitir uma lista de Grupos e não apenas um
como era anteriormente.
ARQUIVO
•
Opção de Novo Volume para uma determinada pasta irá criá-la com o status de Disponível e sem
Responsável, independente do status da pasta original
BIBLIOTECA
•
Ajustes gerais na tela para reposicionamento de botões.
ANEXOS
•
Correção do preenchimento dos campos na tabela de anexos no banco de dados para gravar
também os códigos de cliente e de contrato, facilitando a pesquisa posterior
FATURAMENTO
•
Inclusão de alerta visual de ‘Carregando...’ após pesquisas mais demoradas
•
Alteração de tela de Manutenção e de Revisão para recarregar lançamentos após transferência
para Pendente
•
Correção de estrutura das telas do Faturamento para só permitir alteração de lançamentos nas
fases de Manutenção e de Revisão
•
Correção do resgate de adiantamento na passagem de Impresso para Nota de Honorários
•
No Faturamento em Lote foi substituída a tela com a pesquisa de Contratos
•
Correção de importação quando não havia lançamentos cobráveis válidos para um determinado
Contrato

•

Correção de função que impedia a importação de time-sheet do dia em que o profissional foi
admitido

FINANCEIRO / Acerto de Vale/Reembolso (mostraremos ‘Vale/Reembolso’ apenas como ‘Vale’)
•
Criação de recurso para lançar um mesmo débito para várias despesas simultaneamente sem a
necessidade de lançar o débito
•
Liberação da escolha da forma de pagamento na aprovação do Vale em todas as situações
•
Correção de mensagem de erro ao excluir despesas ou itens do Vale
•
Tratamento do erro em textos que continham o caractere "&" no lançamento de itens do Vale
FINANCEIRO / Contas a Pagar
•
Correção de erro que aparecia quando a filial estava em branco e o favorecido estava preenchido
•
Inclusão de caixa de resumo com o "Total Selecionado", alimentada dinamicamente a partir dos
itens selecionados na área de resultado
FINANCEIRO / Contas a Receber
•
Na baixa de títulos, criação de regra financeira para mostrar apenas as classificações financeiras
correspondentes
•
Verificação da origem do lançamento (Faturamento ou não) para permitir ou não a impressão do
Boleto
•
Na baixa de títulos, permitir a pesquisa com o número do boleto (identificador do registro
financeiro na tabela).
•
Exibição do número do boleto/Nosso Número (identificador do registro financeiro na tabela) com o
título ‘Nro. Boleto’
•
Reordenação da lista de Contas Correntes na tela de Baixas Manuais.
FINANCEIRO / Tesouraria
•
Diversos ajustes na tela de inclusão de movimento com novo popup para classificação financeiro
(e alteração automática de sinal de crédito/débito) e alteração do tamanho da janela inteira para
facilitar a leitura
•
Ajuste na carga dos botões na tela de Tesouraria em função de permissões específicas
•
Ajustes na tela de consulta, ordenado a lista de contas correntes (unificada para não exigir duas
seleções) e transformação da data de movimento em campo não-editável.
FINANCEIRO / Fluxo de Caixa
•
Inclusão da pesquisa por conta-corrente (seleção múltipla) e filtro por data inicial.
•
Alteração geral da pesquisa e correção na abertura dos popups (Conta a Pagar, Conta a Receber
ou Tesouraria) de acordo com o item selecionado.
•
Correção na paginação do Fluxo de Caixa, alteração de data prevista para itens não-baixados e
aplicação de cores para crédito e débito na coluna de valores
GENERICO
•
Alteração do termo ‘Eventos Processuais’ para ‘Tipo de Andamento’ para facilitar a compreensão
RELATÓRIOS
•
Correção do filtro de múltiplos profissionais Relatório de Processos
•
Relatório de Andamento Processual não exibia os Objetos caso não houvesse Detalhamento
•
Criação do Relatório Geral de Despesas, agrupando por tipo de débito (reembolsável,
administrativo ou profissional) em colunas distintas
•
Correção do Relatório de Contas a Receber não estava obedecendo a ordenação selecionada na
lista
•
Ajuste no Relatório de Contas a Receber para exibir os lançamentos sem Nota Fiscal associada
•
Correção da ordenação do relatório de Acompanhamento por Profissional
•
Correção da função que apresenta a duração do time-sheet pois estava mostrando um hífen em
casos de ‘hora cheia’
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