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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

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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MELHORIAS
B1Tax

NF-e
➢ Modificação na tela de Painel de Controle de NF-e para carregamento
mais rápido quando existem muitas notas fiscais em cada categoria do
painel de controle. Para carregar mais rapidamente a tela e suas
informações, possibilitamos ao usuário realizar o carregamento das
quantidades de cada categoria de forma separada e de forma geral
através de novos botões na tela;

➢ Modificação na tela de visualização de documentos fiscais no Painel de
Controle de NF-e. Deixamos o campo Número da NF visível nesta
listagem;

B1Tax Xml Importer
➢ Implementação de campos de unidade de medida para visualização na
tela de importação de XML.
B1Bank
➢ Gerar contas a receber de custas cartório (Exclusivo para carteira de
recebimento)

Essa função permite gerar umas contas a receber de custas em cartório
para o PN informado no título. Para isso deve-se informar na
configuração da carteira a conta contábil e selecionar a opção “Gerar
contas a receber de custas cartório”
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➢ Baixa Parcelada para carteira de recebimento
Essa funcionalidade permite gerar títulos com valor parcial para o
cliente final permitindo a baixa parcelada do documento de origem.
Para usar essa funcionalidade siga as instruções abaixo:
Configure a carteira para permitir alterar o valor na remessa
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Na tela de seleção de título você poderá informar se vai gerar o título
com o valor total ou parcial, permitindo assim a baixa parcial do
documento de origem no processamento do retorno

Caso o título seja informado como baixa parcial será permitido gerar
novos títulos com o saldo restante
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AJUSTES
B1Tax
NF-e
➢ Ajuste no envio de CCe para emitentes com CPF;
NFS-e
➢ Ajuste de funcionalidade para permitir escolher usuário de conexão
com banco de dados;
➢ Correção de rejeição em relação à data de parcela quando existe
adiantamento na NFS-e.
EFD - ICMS IPI
➢ Ajuste no SPED Fiscal em registros de Cupom Fiscal;
Fechamento de Crédito de Ativo
➢ Ajuste interno na tela de Fechamento de Crédito de Ativo;

B1Tax Xml Importer
➢ Ajuste na ativação do add-on por empresa pessoa física;
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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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