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Releases

Versão 3.13.0 - Melhoria na Experiência de Navegação e Busca. |09 Mar 2021

Melhorias e Novidades
Grid de operações
Na tela Redução de Guarda houve uma otimização do Grid permite que o usuário tenha maior flexibilidade dentro da pagina, observando pontos de pesquisa simultaneamente aos resultados
de modo prático.(Operação realizada para que o usuário possa ver de forma mais simples o que acabou de fazer.)

Principais bugs corrigidos:
Consulta CNPJ
Tela de Cadastro de Clientes- No processo de cadastro de uma nova empresa na etapa de consulta do CNPJ estava sendo realizada a busca de grupo de forma errônea em algumas situações.
Com tal mudança a tela faz busca pelos oito primeiros dígitos do CNPJ, não ocorrendo o mesmo erro.

Versão 3.12.0 - Integração com Certificado Digital Soluti e Mais... | 10 Feb 2021
Melhorias e Novidades
Integração com Certificado Digital Soluti (Novo)
Esta integração possibilita ao cliente emitir certificados digitais (junto a Soluti Certificados Digitais), a partir de algum voucher de certificado vinculado ao seu Grupo Econômico ou solicitando um
novo voucher. A validação do voucher se dá a partir da biometria vinculada na base Soluti, de acordo como CPF do responsável. Uma vez validada a biometria, o cliente é direcionado para o portal
Soluti para realizar o agendamento da emissão, podendo ter o status do processo acompanhado dentro do cadastro de clientes no Portal Fiscal Flow.
Abaixo os principais pontos da funcionalidade:
Modal para validar dados do voucher/certificado: Ao efetuar login, o sistema exibe uma tela com a lista de vouchers disponíveis para o Grupo Econômico do usuário.
IMPORTANTE: O usuário deve estar configurado no perfil "MID-e Cliente Master - Portal". Caso o usuário não possua grupo econômico vinculado o sistema não faz a validação.

Após selecionar o voucher é necessária a confirmação dos dados do solicitante através de validação de biometria. Para isso, cliente informa o CPF e seleciona a opção Validar biometria. Em caso
de validação com sucesso, para dar sequencia ao processo, o cliente precisa acessar o Portal Soluti. É exibida uma tela de confirmação e redirecionamento ou não do cliente para o Portal Soluti.

Observação: Após esse passo, o cliente pode acompanhar o andamento do processo a partir do cadastro do cliente (seção Dados Adicionais, aba Certificado Voucher), conforme abaixo:

Solicitação de novo voucher: Para clientes cujo Grupo Econômico não possui nenhum voucher vinculado, é possível solicitar um novo. Para isso, basta ir na na tela de Clientes, seção Dados
Adicionais, aba Certificado Voucher e selecionar a opção Solicitar Voucher. Ao fazer isso, uma solicitação é enviada ao sistema Soluti via serviço Fiscal Flow, conforme abaixo:

É possível acompanhar o status da solicitação nesta mesma aba, através do campo Status:

OBSERVAÇÃO: Esta funcionalidade está disponível apenas para usuários administrativos e que precisa ter uma OP aberta junto ao time comercial.

Preenchimento automático de campo no cadastro de certificado (Melhoria)
A partir desta versão, ao importar um certificado, o campo Nome do Responsável passa a gravar o nome fantasia quando não for preenchido. Anteriormente, estava sendo preenchido automaticamente
com os dados do certificado, causando erro na hora de salvar.

Principais bugs corrigidos:
Download de XML das NFe de Entrada de CNPJ específico:
Corrigido para que quando o cliente não possui emissão nas datas solicitadas, sistema não apresente erro.

Versão 3.11.0 - Melhorias diversas na experiência de usuário e Mais... |18 Jan 2021
Melhorias e Novidades
Tela de CSC:
A partir desta versão, é possível editar o CSC e o Id CSC SEFAZ afim de facilitar a modificação após algum erro cadastral.
Nessa versão foram implementadas melhorias diversas na experiência de usuário, tais como: mensagens de validação (alteração de senha, importação de certificado e sessão expirada); CSC
com opção de edição; além de bug fixes.

Linx Archive - Download de Arquivos
Adicionado o Botão de cópia para área de transferência do Link da URL de disponibilidade do Download

Principais bugs corrigidos:

Resolução de bug que impedia a exibição de todos os anos pertinentes à seleção de redução de guarda.
Remoção de spinner e habilitação do botão "Salvar" após exibição de modal que informa a inexistência de emissores pendentes de vínculo no cadastro de CSC.

Versão 3.10.0 - Permissionamento de usuários e Mais... |04 Dec 2020
Melhorias e Novidades
Nesta versão, tivemos, dentre outras, a liberação do Permissionamento de Usuários e correções que permitirão implementação do segundo nó para balanceamento.
O permissionamento de usuários consiste ser uma funcionalidade que permite configuração de acessos/permissões de usuários junto a todas as telas do sistema.

Criação do Módulo Administrativo
Este módulo tem como objetivo a disponibilização dos menus administrativos do Portal.

Tela de Permissionamento de Usuário
Nesta tela ao selecionar o perfil, será possível configurar o permissionamento de acesso dos grupos, páginas e definir ações especificas para cada uma.
Controle de Liberação/Bloqueio dos grupos, páginas e ações liberadas nas paginas, para acesso a tela de Permissionamento e controle das operações.

Principais bugs corrigidos:
Bug corrigido no serviço de download.
Cadastro do emissor.

Versão 3.9.0 - Validação Insc. Est. do DF e Mais... |13 Nov 2020

Melhorias e Novidades
Validação de novas Inscrições Estaduais para a UF Distrito Federal (Novo):
Foi disponibilizada para download no Portal SINTEGRA (Módulo Para Verificar a Consistência das Inscrições Estaduais) uma nova versão da DLL que valida as inscrições de contribuintes de todo o
país. Sendo assim, a partir de agora estão incorporadas as novas numerações dos contribuintes do DF. Com isso, serão aceitos os payloads enviados pelo CRM para cadastro de clientes da UF DF.

Principais bugs corrigidos:
Consulta de notas (Download do XML) - Ajuste da nomenclatura do arquivo
A nomenclatura dos arquivos com download do xml realizados pela tela adota o seguinte padrão, a partir de agora:
- Notas Autorizadas: Chave-procNFe.xml
- Notas Canceladas: Chave-procCancNFe.xml
- Notas Inutilizadas: Chave-procInutNFe.xml

Validação no campo PFJ: - Ajuste na validação do campo que, antes, informava valor inválido ao alterar cadastro do emissor.
Ajuste no registro de logs das telas de CSC e Certificado: Agora são registradas mais informações nos logs gravados nos processos de inclusão, deleção e edição nessas telas. O log é mantido por
30 dias.

Versão 3.8.0 - Tela de Usuários, Redução de Guarda e Mais... | 10 Sep 2020

Melhorias e Novidades
Tela de Redução de Guarda (Novo) - (Disponível para usuários com perfil administrativo):
Esta tela possibilita que o time de Contratos possa visualizar as reduções de guarda de XML realizadas para o ambiente do Fiscal Flow, para os nossos clientes.

Tela de usuários (Novo)
Nova tela para gerenciamento de usuários do Portal e Client do Fiscal Flow.
Novidades:
Nova funcionalidade para Alteração de senha do usuário de forma customizada, possibilitando que o usuário escolha a nova senha.
Pesquisa por usuários com layout amigável.
Campos de pesquisa que autocompletam a informação digitada, facilitando novas buscas.
Nova opção para pesquisa com filtro avançado, possibilitando o usuário na pesquisa por Grupo econômico, CNPJ ou Nome Fantasia.
Migração do permissionamento da tela antiga de usuários para nova tela, com a melhoria para considerar o perfil com menor permissão como o padrão para liberação das
funcionalidades.
Exemplo: Um usuário de Portal não pode mais ser um usuário de client, pois seus perfis tem finalidades diferentes.

Tela de Clientes (Novo)
Ativar ou inativar um cliente - (Disponível para usuários com perfil administrativo).
Controle e rastreamento de log para ativações ou inativações de emissores.

Experiência do usuário
Remodelação da abordagem técnica do controle de sessão do usuário, melhorando a experiência do cliente para permanecer na sessão logada.

Bugs corrigidos
Tela Clientes (Novo) - Validação do código PFJ para cadastro de novos clientes
Tela de Inicial (Novo) - Ajuste do assunto do e-mail que é enviado para o usuário quando é solicitado reset de senha em "Esqueci minha senha".

Versão 3.5.0 - Gerenciar CSC (Novo) Mais... | 21 Nov 2019

Melhorias e Novidades
Gerenciar CSC (Novo) - É um código de segurança alfanumérico, utilizado para garantir a autenticidade do DANFE da NFCe. Este código é de uso e conhecimento exclusivo do
contribuinte e da SEFAZ (Secretaria da Fazenda) dos estados.

Gerenciar Certificado (Novo):
Grid para exibição dos emissores vinculados ao certificado.
Bugs corrigidos
Consulta de Notas Fiscais (Novo) - Correção da Impressão da Danfe no formato NFCe (estava saindo no padrao de NFe).
Consulta de Notas Fiscais (Novo) - Consulta de notas por range de numeração.

Versão 3.4.0 - Gerenciar Certificado (Novo) Mais... | 29 Oct 2019

Melhorias e Novidades
Gerenciar Certificado (Novo) - É um arquivo eletrônico, que funciona como se fosse uma assinatura digital, com validade jurídica, e que garante proteção as transações eletrônicas e
outros serviços via internet.

Consulta de notas fiscal(Novo):
Retirada validação de preenchimento de Grupo Econômico ou CNPJ ao realizar consulta por chave de acesso.
Retirar validação de período quando preenchido os campos CNPJ,Série e nota.
Incluir o ID Nota na tela de consulta de notas.
Campo "Data/Hora Retorno" quando estava com status intermediário ex: "Enviar para contingência" ficava com os dados "21/12/1969 21:00" incluímos um tratamento para ficar
vazio.

Bugs corrigidos
Download de XML : Novo alerta para quando o período informado não houver XML, anteriormente estava recebendo um arquivo zipado sem conteúdo.

Versão 3.3.0 - Assinatura Sat (Novo) Mais... | 14 Oct 2019

Melhorias e Novidades
Gerenciar Assinatura SAT (Novo)
Assinatura SAT que corresponde ao código de vinculação entre o contribuinte e a software house. Esse código de vinculação é um conjunto de caracteres que representa a combinação do CNPJ do
Desenvolvedor do Aplicativo Comercial (AC) com o CNPJ do Estabelecimento Comercial.

Função de Reautenticação. Quando a sessão estiver expirada irá ser exibido uma caixa para informar os dados de login, sem precisar ser direcionado para a tela inicial de login.
Remoção dos caracteres diferentes de numero no campo de CNPJ para agilizar as consultas e filtros nas telas
Cadastro de Download(Novo)
Inutilização de Notas(Novo)
Gerenciar Assinatura SAT(Novo)
Consulta de Notas Fiscais(Novo)
Bugs corrigidos

Consolidação da matriz entre as telas Terceiro, certificado e CSC.
Consulta de notas com falha na consulta de documentos SAT antigos.
Restringir consulta de notas para usuários sem grupo econômico, neste caso se tornando obrigatório o preenchimento.
Correção na validação do reagendamento de download.

Versão 3.2.0 - Novo Consulta de notas Fiscais e Mais... | 12 Sep 2019

Melhorias e Novidades
Consulta de Notas Fiscais(Novo)

Bugs corrigidos
Assinatura SAT - Geração de assinatura para usuários sem acesso ao Grupo Linx.
Download de XML (Novo) - Erro ao tentar exibir detalhes de recorrência.
Download de XML (Novo) - Aumento do campo de e-mail na tabela MID Download para 1000 caracteres, para que possa suportar uma lista de até 5 e-mails.
Download de XML (Novo) - Erro ao selecionar todos emissores.
Certificado: Chrome estava modificando a senha do certificado no momento do salvamento preenchendo com a senha do usuário logado caso o mesmo esteja salvo.
Terceiros: Fixar cadastro para apenas pessoa "Jurídica" e validação de CNPJ.
Terceiros: Correção de bug na validação de IE e mensagem de erro mais amigável.
Usuários: Retirar validação de caracteres especiais na edição do cadastro de usuários.

Versão 3.1.0 - Melhoria tela Download de XML e Mais... | 30 Jul 2019
Melhorias e Novidades

Melhoria na tela de Download de XML:
Inclusão do campo data/hora de solicitação do download, posicionamento na primeira coluna do grid e ordenar por este campo, de forma decrescente (maior ao menor);
Remoção da Grid do campo data/hora de movimentação do download.

Opção de Cadastro de download - campo de CNPJ para facilitar a busca Grupo econômico.

Melhoria na experiência da Última Etapa do Assistente de Download de XML:
Detalhe de download: Recurso de carregamento do "Status do Agendamento" afim de facilitar o acompanhamento do processo.

Separação das funcionalidades da tela de download de XML em: "Novo Download de XML", "Download Realizado" e "Gerenciar Recorrência".

Inclusão de Filtros na aba de Recorrências.

Tela de Certificado:
Desativado botões de "selecionar certificado" e "senha" no modo de pesquisa.

Versão 3.0.0 - Novo Download de XML, Nova Inutilização de Notas e Mais... | 01 Jul 2019

Melhorias e Novidades
Tela de Download de XML (Nova)
Tela de Inutilização de Notas (Nova)
Cadastro de terceiro:
Regra para não permitir salvar o cadastro quando não houver ao menos um emissor flegado com indica principal.

