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SOBRE ESTE DOCUMENTO
Prezados clientes,
Este documento se destina aos clientes das soluções Tax4All, e tem por
objetivo comunicar as alterações efetuadas em nossas soluções.
− A sessão COMUNICADOS disponibiliza informações diversificadas sobre o
produto.
−

A

sessão

MELHORIAS

contém

as

informações

relevantes

as

implementações de melhorias dos produtos, sendo organizadas de acordo
com o módulo e produto.
− A sessão AJUSTES dispõe informações sobre a atualização e ajustes
pontuais dos produtos.
− A sessão RECOMENDAÇÕES dispõe informações sobre a atualização dos
produtos.
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COMUNICADOS
Informamos que por meio da nova versão do Queue Manager, que implementou a
funcionalidade de importação em lote de XML’s, estamos descontinuando o produto
XMLImporterWebAPI.
A integração de sistemas via Queue Manager é muito parecida com o a integração via
XML Importer Web API, portando não serão necessárias grandes mudanças para
adequar o funcionamento.
Consulte nosso setor de suporte para maiores informações.
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MELHORIAS
B1Tax
EFD - ICMS IPI
➢ Implementação do registro H020 Informação complementar do inventário.
B1Tax Xml Importer
➢ Implementação de colunas de unidade de medida ao selecionar manualmente
um item do SAP B1.
B1Bank

➢

Implementação de integração com o Banco Cora;
Para integração bancária com o banco cora siga os passos abaixo:
No cadastro do banco selecione a opção “comunicação via API”

Na configuração da carteira selecione as opções “Comunicação via API”,
“Banco emite boleto”, “Banco gera nosso n°”, “Sem comunicação CNAB”
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Na Aba Geral clique em “Login API” e informe o login e senha de sua API no banco
Cora:

Quando você colocar o login de acesso o Addon preencherá automaticamente a
ocorrência de Liquidação não havendo necessidade de preenchimento manual.
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Faça a geração de títulos normalmente, e após a geração do título não há
necessidade de entrar na tela de geração de remessa, pois o envio dos títulos serão
efetuados na de lote.
Consulte o lote e clique em “Enviar para API”.

No processamento do retorno não há necessidade de buscar o arquivo de retorno
em um diretório. Informe somente a carteira e clique em carregar e depois em
processar.
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AJUSTES
B1Tax
EFD - ICMS IPI
➢ Ajustes específicos para Ativo Imobilizado na EFD ICMS IPI;
➢ Ajustes específicos para utilização de fechamento de ativo imobilizado.
➢ Ajuste na geração na EFD ICMS IPI com informações de notas fiscais com
valores muito grandes;
➢ Ajuste na utilização de informações de notas fiscais avulsas na EFD ICMS IPI;
EFD - Contribuições
➢ Ajustes específicos para Ativo Imobilizado no EFD Contribuições;
➢ Ajustes específicos para utilização de fechamento de ativo imobilizado na EFD
Contribuições;
ECD
➢ Ajuste na ECD para geração dos layouts 2015, 2016, 2017 e 2018;
ECF
➢ Ajuste no ECF para o registro 0010 e M300;
NF-e
➢ Ajuste no cancelamento de NF-e com emitente pessoa física;
➢ Ajuste nas exportações de informações de pagamento da NF-e quando existem
pagamentos cancelados;
➢ Ajuste no Painel de Controle para indicar notas fiscais rejeitadas com os status
233 e 234, referentes à IE do destinatário inválida.

NFS-e SP
➢ Ajuste na NFS-e de SP, na tela de painel de controle;

Apurações de Retenção
➢ Ajuste no relatório de Apurações de Retenção para identificar boletos pagos no
HANA (Diferença de funcionamento entre SQL e HANA);
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RECOMENDAÇÕES
Informamos que os instaladores dos produtos da Tax4All, estão disponíveis em nosso
site para download, nessa etapa vale lembrar que é necessário realizar a atualização
respeitando sempre o ambiente do cliente.
A Tax4All disponibiliza instaladores compatíveis com as versões 32 e 64 bits do SAP
Business One PL 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4, podendo ainda, ser instalações Lightweight e
instaladores com suporte a versão browser.
Por segurança da informação, recomendamos que antes de realizar a atualização,
reveja os procedimentos adequados para backup do banco de dados, assim garantimos
a integridade da informação.
Lembre-se de manter as atualizações em dia, assim será possível extrair o máximo de
desempenho das ferramentas e garantir o compliance.
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