JURIGEST - MAPA DE ACTUALIZAÇÕES
(N - New; U - Update; C - Correc)
TIPO

DATA

DESCRIÇÃO

2018-11-27

8.1.9

N

2018-11-27

C
C
C
C
C
C
N
N
N

2018-11-27
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-19
2018-11-16
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-08
2018-11-08

N

2018-11-08

N
U
C
U
C
U
U
U

2018-11-06
2018-11-05
2018-11-02
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-26

N
N

2018-10-26
2018-10-26

N

2018-10-26

N
C
C
U
N
N
U
U
C

2018-10-16
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-11
2018-10-09
2018-10-08
2018-10-03
2018-10-03
2018-10-01
2018-09-24

Regras - Definicões Gerais, Por Endereço de Email completo, Por domain, Por user
Possibilidade de indicar o tempo dispendido na criação do email, ficando registado os tempos na diligência classificada
Corrigida a impressão de facturas de Provisão e Adiantamentos para a moeda de conversão.
Corrigida a copia de valores a cobrar na copia de entidades na arvore.
Corrigidas as listagens de processos parados á mais de x dias , nos relatórios das Pastas.
Corrigida a disponibilização de contadores nas contas correntes, nas entidades, a quando da ainda não existência de dados.
Corrigida a numeração automática de clientes por ano.
Corrigida a impressão da Morada completa de clientes a quando da impressão de facturas anuladas.
Revistos e actualizados os motivos de isenção do IVA a aplicar na factura/NDH.
Correcção da validação de NIFs para as atribuições excepcionais iniciadas por 7.
Criada possibilidade de, mediante activação de definição geral no JuriGest Server, a criação de novas entidades de Pastas e Processos, poderem herdar o
Responsável e Sub-Responsável da sua entidade de referência.
Criadas 3 novas definições Gerais ao nivel do Servidor (123;124;125), para permitir verificar a repetição da numeração a quando da gravação dos daos da
entidade.
Preparado separador de documentos nas tarefas e actos processuais para multiplas exportações/Save as de documentos.
Implementada rotina de optimização, no arranque do JGServer, para fazer face aos registos repetidos criados pelo JExcelImporter.
Corrigida a actualização de passagem a Histórico de Clientes e Partes Contrárias na importação de dados de excel.
Criada a gestão de utilitários para o cálculo da taxa de Justiça independente da Base de dados, por ficheiros distribuidos.
Corrigido o arranque remoto do JGServer e disponibilização de menus.
Removida funcionalidade de mailings por motivo de se tornar obsoleta face as ferramentas especificas disponiveis.
Distribuição de novo ficheiro para registo automático de dlls contemplado os códigos postais.
Colocada disponibilização dos planos de pagamentos disponiveis em Dividas e cobranças (Pré-Contencioso/Injunções e Execuções) dependentes da
activação da definição geral do servidor, 109. Mostrar <Valores Entregues> em Cobranças com Planos de Pagamento/Planos Financeiros de amortização
(Pré/Contencioso).
Criadas 2 novas listagens rápidas 172. PROCESSOS_COBRANCAS_VALORES_REFERENCIA e 171. PROCESSOS_COBRANCAS_REFERENCIA
Criados 2 novos campos nas cobranças de Pré-contencioso e Injunções/execuções. Data de referência e Valor de referência, para responder a uma prestação
de cobrança agendada mas não efectuada.
Desenvolvido método para gerar prestações de cobranças no área de Dividas e Cobranças de Pré-Contencioso nas pastas e Injunções e Execuções nos
processos, por forma a alocar uma previsão de valores a cobrar acordados. (def. Geral Server 121)
Implementada nova estrutura auxiliar para a anulação de NDHs, com abstração de valores originais.
Ajustada a listagem 167 filtrar por datas e expor a descrição do processo em vez de nr.
Revista a disponibilidade de edição de Notas de Despesas e Honorários para estados de «Anulada» e «Enviada».
Optimizada a gestão de informação associada aos campos personalizados Link(ados).
Criado botão para actualização da lista de valores a cobrar nas Notas de Despesas e Honorários.
Ampliada a visualização de dados na timesheet para os dados Tarefas e Actos Processuais.
Adicionada á lista geral de documentos a possibilidade de exportação para xls e csv.
Acrescentadas duas novas colunas á lista geral de documentos, a data e o executante da diligência a este associado.
Corrigida a distribuição do modulo «util.wordtags.dll» nos postos, na área de subtituição automática de palavras no word.
8.1.8
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Criada exportação compativel com extensão de excel >= office 2010.
Atualização de critério no processo de regras : associar a diligência já existente, criada novos critérios de criação de regras – Por endereço de email;
dominio, user. Criado possibilidade de atribuir tempo dispendido em cada email enviado
Adicionada entrada para TimeSheet e Pesquisa Rápida no ao menu dos utilitários.
Revistos os critérios de pesquisa, retorno de resultados e controlo de erros de acesso aos dados das pesquisas rápidas e colocação de uma entrada para esta
no menu de utilitários.
Ampliada listagem, de processos com filtros variáveis, por hitórico, para contemplar o nr de contrato do Processo.
Alteradas designações de alocação de registos copiados e movidos para origem de «Destino» para «Colar»
Revisto o cálculo de IVA e IRS para a facturação do Saft e isenção de iva para tipo de valores diferentes de despesas documentadas.
Revisto ecrã para alteração de password e login. (tabs e validações)
Corrigida a recolha dos defaults para observações de facturação em NDH
Corrigida a autovalidação do SAFT na saida das definições gerais de server
Corrigida chamada á funcao «VerifyTABLES» para contrução de tabelas default, não estava a construir as tabelas apos um full reset ao saft
«InitDefaultTables»
Optimizada a associação de Facturas externas a Notas de Despesas e Honorários. Associação a NDH ainda não enviadas.
Corrigida a apresentação do quadro de nova diligência, no arranque da Timesheet, a para os valores default dos campos.
Corrigida a selecção, com o cursor, dos processos na TimeSheet.
Corrigidos, nos Pedidos de Adiantamentos e Provisões; a impressão do Texto, cortado; O cálculo do IRS a quando da consulta de um pedido previamente
gravado; e a impressão dos escudos enquanto moeda default de conversão.
Criada nova opção para numeração automática do JuriGest. «Numeração hierarquicamente dependente. Numeração sequencial crescente para Clientes,
Pastas e Processo dependentes de Cliente.»
Revista a validação de NIFs na criação de novos clientes ou partes contrarias com facturação activada.
Corrigida a impressão para as fichas de Clientes Singulares e Colectivos referente à impressão do Tipo de Taxa, default de IVA a apalicar.
Adicionada a funcionalidade de impressão de valores facturados ou não, nas listagens de Serviços Prestados Ext, nos relatórios de Clientes e Pastas.
Corrigida a aplicação do IVA em novas Notas de Despesas e Honorários, a quando da associação de tipos de taxas, de excepção, nas fichas de Clientes e
Pastas.
Revista e optimizada funcionalidade de Word Tags Replacer.
Implementada a validação de dados de clientes para SAFT, a quando da marcação como enviada da Nota de Despesas e Honorários.
Implementada a validação de dados de clientes para SAFT, a quando do processamento de Avenças e Planos de Pagamento e marcação de Documentos
(NDH e FACT).
Revista a impressão dos pedidos de provisão para o tamnho do campo «texto» a imprimir.
Corrigida a apresentação da descrição da Identificação Fiscal em pessoas singulares DB MZ.
Extendidas as definições regionais monetárias para a versão MZ.
Revista a remoção de emails (classificação por outlook addin) e algumas funcionalidades acessorias descontinuadas.
Revisto duplo Click na consulta de correio enviado e recebido, nos actos processuais.
No ecra de exportação de injunções, retirada a possibilidade de gestão destas, possibilidade apenas de selecção para exportação.
Criada possibilidade, mediante definição de Tag (JGMESJG) na definição de Avenças e Planos de pagamento, substituir esta pela abreviatura do mes de
referência.
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Corrigida a impressão directa das Notas de Crédito sem referência (cálculo) à factura associada.
Criado registo em logs de remoção de registos de exportações do ficheiro SAF-T.
Revistas e corrigidas as listagens relacionadas com Pré-Contencioso/Injunções-Excuções nos reportings de dívidas e cobranças. Listagens rápidas, com
filtros variáveis e relatórios .
Corrigida a exportação de NDHs provisórias para pdf e revista a exportação de todos os documentos de facturação para este formato.
Adicionada a possibilidade de, no relatórios de serviços prestados ext, imprimir também as durações.
Corrigida a impressão dos relatórios de serviços prestados em Pastas e Clientes, duplicação de valores e durações.s
Corrigida a impressão de datas vazias (1900-01-01) na ficha de clientes.
Previsto, nas recomendações de descrições, nas Notas de Despesas e Honorários, para clientes configurados para Inglês, as designações de
Regularizações, Despesas Documentadas, Despesas Não Documentadas e Honorários, a sua tradução para inglês.
Corrigida impressão de factura com opções de duração (ao)
Corrigida a pesquisa de documentos no Document Managar para ignorar os criados como padrão.
Removidas opções para envio por ftp de backups por descontinuidade de funcionalidade.
Corrigido e optimizada opção 119 do Jurigest Server, para no fecho de uma pasta poder fechar todos os processos em aberto a esta associados.
Corrigida a geração do ficheiro SAF-T-PT para a opção do regime de IVA de Caixa.
Revistos os Tabindexs do ecrã de valores de custo e valores a cobrar.
Removido menu, no JuriGest Server que possibilitava a configuração para os envios FTP, Funcionalidade descontinuada na aplicação.
Corrigida a gravação primaria na referência de facturas de Provisões e Adiantamentos.
Revista e ampliada funcionalidade de cronometro nas Diligências (Tarefas e Actos Processuais)
Remoção de possibilidade de edição de entidades directamente na ferramenta de exportação de Injunções.
Reactivada a procura de pessoas na base de dados na área de intervenientes de Processos e Actos Processuais.
Corrigido o processamento das regras do WorkFlowManager.
Corrigida a exportação do SAF-T-PT.
Corrigida a possibilidade de edição da lista de executantes nos avisos, quando o utilizador não tem acesso á gestão da lista de executantes.
8.1.6
Revisto método para o processamento de avenças e planos de pagamento. Optimizações e correcções diversas.
Removida a possibilidade de terminar o serviço do JuriGest Server a quando do fecho deste através de uma instância de utilizador. Alerta mas a paragem
deverá ser manual.
Revista a filosofia de gestão de logins no arranque do Jurigest Server.
Corrigida a visualização de conteúdos de Notas de Despesas e Honorários criadas por pasta quando da selecção da lista por cliente.
Possibilidade de, na lista de Notas de Despesas e Honorários, poder ver ou não as Anuladas, Pagas e não Pagas.
Corrigida a exportação para o SAFT dos recibos para as opções do Regime de IVA de Caixa.
8.1.4
Corrigida a tradução para inglês da impressão das facturas de Adiantamentos e Provisões.
Corrigida a aplicação das opções das definições gerais 19 e 20 do Servidor.
Corrigida a impressão das fichas de clientes para a impressão das captações.
Corrigida a impressão da Timesheet por motivo da dimensão dos campos de valor total e data.
Corrigida a impressão de facturas com moeda de facturação diferente de euro, no quadro geral de valores..
Integrada na validação da remoção de clientes a sua presença nos registos de ficheiros de exportação de Injunções.
Remoção da possibilidade de criação de novas fichas nas entidades Clientes; Partes Contrárias; Pastas e Processos, destas.
Optimizado arranque de JuriGest Server para acessos a bases de dados inválidos.
Adaptada a validação de importação de dados do excel para os numeros de Clientes/Partes Contrárias, Pastas e Processos de 15 para 20.
Corrigida lustagem rápida 42 para filtro de Data Fim (até).
Corrigida a disponibilização de filtros de datas para relatórios,nas Pastas, relativamente a tarefas e serviços.
Corrigida a listagem rápida 135 para reportar o Solicitador de execução e o mandatário Judicial.
Aumentada a dimensão do campo para classificação de «Tipo de documentos» nas tarefas e tipos de tarefas, possibilidade de aceder gestão destes a
quando da classificação,
Aumentada a dimensão dimensão dimensão dalista de advogados no ecrã principal.
8.1.2
Ampliada a dimensão da Descrição de Pastas e Processos de 100 para 200 caracteres.
Removida possibilidade de pesquisa de pessoas na base de dados a fim de associar a uma ova ficha. (GDPR-C-W)
Optimização no carregamento de novas diligências na timesheet.
Activada a leitura dos campos de filtros nas listagens rápidas a quando da sua selecção na pesquisa.
CimpImplementados filtros nde clientes nas listagens rápidas de extratos 142 e 143
Corrigida a impressão de Pedidos de Provisão e Adiantamentos na área da descrição, para que surja na totalidade.
Corrigida a necessidade de atribuição de advogado aos processos para alertas de contencioso, data de prescrição e data de aviso.
Corrigida a actualização dos dados a quando da definição de um dado default nas definições gerais de cliente e criação de novo valor.
Corrigida a disponibilização de diferenças de tempo a quando da selecção de «Valor Tempo Tarefa/Acto» sem a existência de valores a cobrar já
inseridos.
Integrado Logotipo nos backups.
8.1.1
Corrigida a disponibilidade para remoção de partes contrárias no botão direito do rato.
Corrigida a disponibilização de alteração de dados para Descrição, Tipo e Executante de tarefas com valores já facturados/Integrados em Notas de
Despesas e Honorários.
Optimizações ás funcionalidades implementadas das Listagens rápidas.
8.1.0
Implementada a possibilidade de Filtrar Partes Contrárias por cliente selecionado nas Listagens Rápidas.
Actualizada a Unidade de Conta para a Taxa de Justição das Injunções.
Nova listagem para expor as duranções das pastas 168 - Pastas Duração
Corrigida a informação, dada aos utilizadores, dos custos/Tarefas/Actos Processuais bloqueados para mover entre entidades, quando da selecção total.
Prevista, na, Timesheet, a substituição automática de Tags no Word.
Alteração da Timesheet para multipla selecção de utilizadores a filtrar.
Alteração de designação de Parte Contrária para outras, agora abstrato até 20 caracteres.
Ampliado o registo de logs para remoções para o numero das entidades de Pastas e Processos.
Forçar o registo de logs nas remoções (recolha de dados a remover) mesmo quando não está explicitamente selecionada a opção para registo nos logs
«Activar sistema de logs de operações»
7.1.8
Optimizada a indexação para a tabela associada ao controlo de campos Dinamicos de Pastas e Processos.
Corrigida a disponibilização do valor de facturação, na impressão de NDHs e Facturas, quando este é diferente do default e selecionado na ficha do
cliente.
Nova listagem para recolha de dados dos processos prevendo o histórico destes, assim como das entidades que este estão afectas. Listagem rápida 166 PROCESSOS_CONTENCIOSO.
Retirada a obrigatoriedade de selecção de advogado responsável a quando da criação de um novo cliente.
Revisão geral ás bases de dados de endereços e contactos.
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Correcções diversas ao modulo de Endereços e contactos no sentido de distinguir as realidades de Angola e Protugal.
Nova Gestão de Códigos Postais.
Corrigida a possibilidade de retirar, dos campos personalizados o link que foi atribuido.
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Implementado filtro nas listagens rápida, por tipo de resultado.
Revista ordenação de valores a cobrar nas NDHs.
Corrigida a impressão da ficha de Pasta para data de fecho vazia, estava a imprimir 01-01-1900.
Revista a disponibilidade das toobars no ecrã principal.
Revista e corrigida a opção de privilégios para utilizadores com acesso a tarefas e actos processuais sem valores.
Corrigida a detecção e registo de Logins e Logouts do Jurigest Server.
Correcção da disponibilização dos botões de edição dos actos processuais, no ecrã dos processos.
7.1.6
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Criação, 165. PROCESSOS_PARADOS_30D, para exposição dos processo parados á mais de 30 dias.
Previsto, no arranque do Jurigest, a confirmação, se os módulos, para o registo dos documentos no SAF-T-PT, está registado.
Revista a comunicação com a Base de dados.
Corrigido o cálculo de valor bruto para dados com IRS na exportação para o SAFT.
Corrigida a disponibilização da taxa de IRS nas notas de despesas e honorários.
Expandida a caixa de selecção do Advogado, no ecrã principal do Jurigest, por forma a que descrições/nomes mais longas fiquem visiveis.
Implementada opção, para na copia de pastas e processos , perguntar ao utilizador se a copia deverá incluir Historico e Valores Facturados.
Corrigida a disponibilização da edição do NIF/NUIT para Bases de Dados diferentes de Portugal.
Revista a detecção de valores a cobrar para a Nota de Despesas e Honorários.
Corrigida a disponibilização de alguns campos para edição, no ecrã de Tarefas e Actos Processuais, após a sua associação a Notas de Despesas e
Honorários.
Corrigida após a validação de datas de Inicio e Fim das entidades de Pastas e Processos, a disponibilização da edição dos ecrãs.
Corrigida a exportação da timesheet para csv, a quando da existência do caracter " saltava uma coluna.
7.1.4
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Corrigida a recolha de dados de processos para os casos de não inclusão de intervenientes.
Revista a disponibilização de Adiantamentos e Provisões de clientes a quando da gestão de Notas de Despesas e Honorários de Pastas.
Corrigida a impressão dos recibos para poder expor a descrição completa associada á DB.
Amplida a dimensão dos campos personalizados em Pastas e Processos.
Exposta a instrução bancária selecionada a quando da gestão da Nota de Despesas e Honorários, por intermédio do nome do banco.
Integrada, na verificação de campos obrigatórios para o SAFT, os documentos de «Pedidos de Provisão/Adiantamentos» e «Provisões e Adiantamentos»
Corrigida a disponibilização da data de envio das Notas de despesas e Honorários.
Corrigida a detecção de preenchimentos obrigatórios para o campo tipo de processo.
Corrigida a disponibilização de valores dos totais de tempos e duração na lista de Tarefas e Valores a cobrar das pastas..
Corrigida a repetição , na gestão de listas nos campos personalizados.
7.1.3
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Implementado o sistema de exportação para o SAF-T para a versão 1.04.
Corrigidos os relatórios, nos ecrãs das entidades para a recolha dos dados relacionados com as cobranças em contencioso.
Corrigida a visualização/detecção, nas Notas de Despesas e Honorários, os IVAs diferentes da taxa Normas.
Adicionada a possibilidade de, nas fichas de clientes, validar o NIF introduzido para as regras de Portugal.
No modulo de importação de dados do excel, preparada a criação de logs resultante de uma importação para ficar na mesma folha de ordem da
importada.
No modulo de importação de dados de excel, corrigida a detecção de colunas por letras com mais ou igual a 52.
7.1.1
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Validações diversas.
Adicionada a possibilidade de, mediante ficheiro a fornecer especificamente, poder alterar o nome do campo «Valor de Condenação» para outro, na ficha
de Processo.
Adicionada a possibilidade de validar inserção de NIFs de Intervenientes entre entidades similares.
Adicionada a possibilidade de, no modulo de pesquisa de documentos, procurar também por descrição.
Adicionado ao Pesquisa no modulo «Procurar» a possibilidade de exportar os resultados para excel e csv.
Revisto modolu de Conversor de valores monetários, para a alteração da taxa de câmbio e mudança de moedas a converter.
Revista a detecção do país Moçambique para configuração de impressão de referência em documentos de facturação
7.1.0
Gestão de das multiplas versões para os procedimentos de injunções em lote na área dos tribunais de distribuição.
Possibilidade de, no addin do outlook, ordernar as tarefas e actos processuais, quer por descrição ou alguma das datas, de forma decrescente.
Novo tipo de numeração automática, sequêncial crescente dependente.
Nova Listagem Rápida 163 para reportar, por cliente e mês, as cobranças efectuadas nas pastas.
Adicionada pesquisa ao modulo de Listagens Rápidas.
Alterada a possibilidade de expandir a numeração de entidades para 15 caracteres, agora com 20.
Implementada paginação em Facturas.
Revisto e actualizado modulo de Workflow Documental, revistos e optimizados os metodos de detecção de documentos.
Corrigida a impressão de factura detalhada com durações. Layout não incluia a última linha de detalhe.
Adicionada a possibilidade de agrupar as colunas de informação na TimeSheet.
Corrigida a listagem (Listagens com filtros variáveis), Processos por cliente.
Adicionada a possibilidade de agrupar a lista de diligências (Tarefas e Actos Processuais)
Corrigido o acesso á definição da especie, a quanda da criação de um novo Processo.
Adicionada a possibilidade de exportar/Guardar como, na lista de documentos das entidades Cliente/Pasta/Processo.
Adicionada a possibilidade de, nas fichas de cliente aceder ás tarefas/actos processuais através da lista de documentos.
Nova funcionalidade para, poder acomular diligências a copiar, e posteriormente transitá-las para outra área.
Upgrade á funcionalidade de copia de Pastas e Tarefas para transitar também valores já associados a Notas de despesas e Honorários.
Corrigida a reformulação da NDH após consulta de Tarefas ou Pastas, a quando esta está marcada como enviada, ou mediante definição Geral do Jurigest
Server 97.
Corrigida a impressão de facturas para opção de sub-totais com durações.
5.6.60
Adicionados 2 novos campos á listagem 162, situação do processo e 4 campo dinâmico.
Revista a timesheet por forma a incorporar Partes Contrárias e optimizar carregamentos de listas de informação.
Revista a funcionalidade no modulo de selecção de Notas de Despesas e Honorários para a activação da opção 48 do servidor para não carregar
automaticamente as listas.
Reformulada a a abertura de documentos por utilizadores apenas com acessos de consulta para apontar para uma pasta temporária no servidor.
Corrigida a localização da copia temporária de documentos a quando da abertura destes por utilizadores apenas com permissão de consulta.
Corrigida a detecção para os motivos de Isenção de IVA diferentes dos definidos pela AT.
Corrigida a impressão de recibos de Facturas de Provisões e Adiantamentos para moeda padrão de facturação diferente da moeda default.

C
C
C
C
C
C

2016-11-10
2016-11-10
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-14
2016-10-13
2016-10-11

Correcção da Listagem Rápida 142 - Extrato de Conta Corrente, para incluir facturas de Provisões e adinatamentos assim como os respectivos recibos.
Correcção da detecção de valores de facturas a associar á Nota de Crédito.
Corrigida a detecção e cálculo de IVA e IRS em NDHs.
Corrigido o cálculo da numeração automática para partes contrárias.
Revista a gestão de dados de Mandatários Judiciais e Solicitadores de Execução no ecrã de Processos sub área Injunções e Execuções.
Corrigida a detecção de Provisões e Adiantamentos disponiveis para consumo em Notas de Despesas e Honorários.
5.6.54

N
C
N

2016-10-10
2016-10-10
2016-10-10

N
N
N

2016-10-07
2016-09-30
2016-09-20

N
C

2016-09-19
2016-09-19
2016-09-19

Disponibilização dos códigos dos motivos de isenção do IVA de acordo com o portal das finanças.
Corrigida a impressão dos pedidos de provisão.
Listagem rápida 161 e 162, para lista de pastas e processos não movimentados, tendo em conta a não presença em Hitorico, não fechados e como
referência de movimentação apenas diligências.
Listagem rápida 160 para mapa de IVA
Nova versão 2.0.2 no Addin Jurigest para o Outlook, possibilidade de escolher cliente e partes contrárias, tendo em conta a entidade de referência.
Adicionada a possibilidade, de, nas regras do workflow manager, poder selecionar um caracter de substituição por forma a culmatar a proibição de
determinados caracteres na nomenclatura dos nomes dos ficheiros, mas que podem fazer parte da informação do Jurigest a pesquisar.
Adicionada a possibilidade de exportar as tarefas de pastas e actos processuais de processos para csv.
Corrigida a pesquisa de pesoas para nr de registos superiores a 32 767.
5.6.53

N
N
C
U
C

2016-09-13
2016-09-06
2016-09-02
2016-09-01
2016-09-01

C
C
C
N

2016-08-29
2016-08-29
2016-08-12
2016-08-08
2016-08-04

Nova Listagem 159 PROCESSOS_CAMPOPERSONALIZADO4_CONTROLOCAMPOS.
Nova Listagem 158 Processos_NrProcesso_NrProcessoTribunal
Corrigida a detecção de adiantamente criados especificamente para Pastas.
Alterada listagem de Logs, Listagem rápida 153) para conter a informação temporal e do Utilizador.
Corrigida a menssagem de actualização de informação na arvore quando as entidades (Clientes, Pastas, Processos) são consultado fora do contexto da
arvore principal do programa.
Correcção da impressão das regularizações.
Corrigida a listagem rápida 146, para registos inseridos com datas inválidas.
Corrigida a detecção de valores a cobrar/tarefas em Notas de Honorários anuladas, para validação de mover e apagar.
Nova Listagem Rápida 157 - DOCUMENTOS_PROCESSOS (retorna todos os documentos associados aos processos com (Nr de Pasta; Nr Processo; Nr
de Cliente; Nr de Parte Contrária; Caminho relativo para documento; nome fisico e nome lógico do Documento)
5.6.52

N

2016-08-02
2016-08-02

Adicionada a possibilidade de pesquisa por NIF de intervenientes nas Pesquisas de Pastas e Processos.
5.6.51

N
C

2016-08-01
2016-07-28
2016-07-26

Nova Versão do JExcelImporter, contemplando agora a importação de valores a cobrar (4.0.1).
Correcção da Nota de crédito, cálculo do coeficiente Isento e não Isento.
5.6.50

C
U

2016-07-25
2016-07-21

U

2016-07-20

U

2016-07-19
2016-07-18

Corrigida a apresentação de IVA nas Notas de despesas e Honorários.
Verificação das Listagens com filtros variáveis (Do Arquivo Histórico) em (Clientes; Partes Contrárias; Pastas; Processos;Tarefas; Actos Processuais)
contemplando agora a data de passagem a Histórico.
Previsto no arranque da gestão de backups o cálculo da dimensão dos documentos até 1000 MB, poderá ser calculada a dimensão completa após a
abertura do ecrã e a selecção explicita para esse fim «Cálculo Dimesão Documentos».
Actualizada a edição e Criação de novas entidades e sua actualização para no retorno á arvore obedecer aos critérios de Ordenação definidos.
5.6.49

N
U
N
C
C
N
N

2016-07-18
2016-07-18
2016-07-18
2016-07-18
2016-07-15
2016-07-13
2016-07-07

N

2016-07-06

U
U
C
N

2016-06-28
2016-06-28
2016-06-27
2016-06-23
2016-06-16
2016-06-09

Criação de novo campo nas instruções bancárias para referir o titular da Conta.
Actualização da taxa de Juro comercial para o 2º Semestre de 2016.
Informação adicional aos mapas com indicação do pais do cliente.
Correcção á visualização da taxa de IVA em Notas de despesas e Honorários para taxas diferentes do Standart.
Corrigidas as listagens rápidas 31 e 95 para a detecção de NDHs.
Adicionado um botão na Lista de Notas de Despesas e Honorários para exportar a lista para .csv.
Adicionada a possibilidade de, a semelhança da possibilidade de alterar a ordenação de Clientes (Nr ou Nome), também as Pastas e Processos. Com a
possibilidade de ficar pré definido nas definições gerais 33,34,e 35.
Nova Listagem rápida 156 - Arvore Por Cliente. Expõe a estrutura de entidades Clientes, Pastas , Processos, numero e descrição mais Nr de Processo em
tribunal, por cliente.
Corrigida a impressão de recibos, Impressão em escudos bloqueada.
Adicionada possibilidade de Mover em massa também as pastas. (Utilitários -> Mover Entidades (Pastas/Processos).
Corrigida a Listagem em «Mapas->Listagens->Listagens com Filtros Variáveis->Processos->Não Fechados»
Adicionada opção para imprimir Notas de Crédito, directamente, mesmo com a associação a facturas para regularização, nesta opção imprime apenas o
que está directamente criado.
5.6.48

2016-06-03

Total de Adiantamentos e Provisões disponíveis recalculado nos mapas de extratos, por forma a reflectir também a possibilidade das provisões estarem
marcadas com o Ignorar Consumo de Provisão (não contabilizará estas).
Adicionada possibilidade, mediante activação das opções 31 e 32 nas definições gerais do Jurigest, para extender os campos das listas de diligências
(Tarefas e Actos Processuais) por forma a mostrarem o Executante, Doc, Valores Facturados Honorários, Valores Facturados Despesas, Valores não
Facturados Honorários e Valores não Facturados Despesas.
Outlook Addin 2010 - Na classificação de Email adicionada a informação das datas das Diligências, Ordenação das Diligências por data e Filtro/Pesquisa
das mesmas.
Colocado prefixo no nome do documento «(* Missing)» no modulo «Doc» no menú do ecrã principal do Jurigest.

2016-06-03

Corrigida o default da taxa do IVA nas Notas de Despesas e Honorários, a quando da configuração das taxas na ficha de Cliente e Pasta.

2016-06-03

Corrigida a anexação de documentos nas tarefas criada no Outlook por sincronização do Jurigest.

2016-06-02

Corrigida a impressão de Facturas de Notas de Despesas e Honorários com regularizações em Nota de Crédito. Estava sempre a imprimir pelo total.

2016-05-27

Corrigida a gravação de valores para taxa de conversão na Moeda Padrão de Facturação em Notas de Crédito e Débito.

2016-05-27

Corrigida a disponibilização de recibos de facturas através de Adiantamentos e Provisões.

2016-05-25

Corrigida a disponibilização das Instruções bancárias na Nota de despesas e honorários, Já não fica disponivel.

2016-05-25

Ferramenta para mover processos em massa, nos utilitários e ao abrigo de um login de Administrador, Partner ou Sénior..

2016-05-20
2016-05-19

Criada validação, a quando da associação de Factura Externa ou Recibo Verde na Nota de Despesas e Honorários, para que apenas possa ser feito após o
envio da NDH.
Corrigida a Exposição da referência da Nota de Despesas e Honorarios no mapa de Extratos.

2016-05-17

Adicionada Definição geral no posto (30) para visualizar os ID Custo em Timesheet e Mapa de Movimentos.

2016-05-13

Corrigida a edição e gestão de Provisões e Adiantamentos em Notas de Despesas e Honorários.

2016-05-13

Corrigida a impressão de valores a quando da selecção nas configurações na Nota de Despesas e Honorários.

2016-05-13

Corrigida a leitura e gravação em Nota de despesas e Honorários dos valores de Configuração referentes a «Todos os valores a cobrar»

2016-05-11

Revistos dados de taxas de IVA, adicionada a actual normal dos Açores 18%.

2016-05-09

Retificação de traduções para reports em inglês.

2016-06-08

2016-06-06

2016-05-09

Optimizada exportação do SAFT (3.5.29) , para criação de abstração no que diz respeito aos separadores decimais.

2016-05-09

5.6.43

2016-05-04

Validada a existência de rupturas, na emissão de códigos de certificação, até a revisão estar concluida correctamente.

2016-05-04

Corrigida a geração de linhas para a certificação das Notas de Crédito, a quando da regularização de uma factura.

2016-04-19
2016-04-18

Revisto método para cálculo do código de certificação HASH SAFT - trim da serie e formato de data do documento explicito AAAA-MM-DD sem
considerar o formato da data do computador.
Revisto Jurigest Server no registo de documentos de facturação para certificação (Provisões e adiantamentos)

2016-04-18

Optimizado reconhecimento de email e detecção de emails já classificados. AddinOutlook.

2016-04-15

Corrigida a visualização do documento pendente de pagamento a quando da selecção dessa listagem por cliente.

2016-04-06

Correcções e melhorias diversas na área da certificação de documentos de facturação.

2016-04-05

Estabilização do SAFT para a geração das chaves ter sempre o mesmo formato de datas na geração das chaves da certificação.

2016-04-04

Escalada a dimensão dos campos chave de custos em custos, custosaux, r_det_cu, r_det_cu.

2016-03-26

Revista e reestrututada a gestão documental na área de Clientes/Partes Contrárias/Pastas e Processos.

2016-03-24

Revista e reestrututada a gestão documental na área de Tarefas e Actos Processuais.

2016-03-03

5.6.43

2016-03-02
2016-03-01

Revistos os utilizadores virtuais associados ao Jurigest, para prever a possibilidade de um utilizador estar associado a mais de um e assim estar previsto
nas personalizações de entidades.
5.6.42

2016-02-29

Listagem 152 . Grupos Utilizadores, para retornar a relação dos utilizadores com os respectivos grupos de acessos.

2016-02-26

Retrocesso às alterações nos mapas de conta corrente.

2016-02-23

Alterado método para abertura de ficheiros.

2016-02-22

Ampliada a funcionalidade de Logs para prever também a remoção de Pastas, Processos e Documentos.

2016-02-17

Criada nova listagem rápida 151 (Utilizadores Permissões Pastas) para recolher os utilizadores e a sua relação com a personalização das Pastas no
Jurigest.
Criada nova listagem rápida para recolher os dados de cobranças num determinado mês por clientes. Listagem Rápida 150. Cobranças Mes Cli

2016-02-16
2016-02-16

2016-01-27

Formatada a apresentação; no ecra da lista de Facturas, lista de Notas de Despesas e Honorários, Notas de Crédito, Notas de Débito, Pedidos de Provisões
ou Adiantamentos e Provisões ou Adiantamentos; dos numeros dos documentos, para que este venha com zeros á esquerda e possibilitar uma melhor
ordenação.
Corrigido ficheiro de referência para listagem rápida 100 - Mapa de Facturação, para retornar correctamente o Numero da Nota de Despesas e Honorários
correctamente.
5.6.41

2016-01-26

Ajustada a impressão do valor na Timesheet.

2016-01-26

Corrigida a identificação de clientes para a «Análise de facturação» para «valores facturados por Adv Responsável por cliente».

2016-01-20

Extendida a funcionalidade de acompanhamento de tempos para, medir pela data dos valores a cobrar, mesmo não estando a diligência executada.

2016-01-15

5.6.38

2016-01-15
2016-01-14

Criada a possibilidade de ficheiros em XMLDB (Por exemplo os Juros Comerciais «J_COMERCIAL.XML» e «J_COMERCIAL.XML») poderem, por
Drag And Drop, na grelha principal do Jurigest Server, serem actualizados sem fazer o upgrade ao Jurigest.
Corrigida a detecção para processamento do Word Tags Replacer para tipos de documentos criados anteriormente á versão 5.6.36.

2016-01-13

Actualizada a taxa de Juros comerciais para o 1º Semestre de 2016.

2016-01-11

Corrigida edição de valores a cobrar para não perder a referência a Notas de Despesas e Honorários anuladas.

2016-01-11

Na alteração do tipo de Nota, nas Notas de despesas e Honorários, será também ajustadas automáticamente os critérios de inclusão dos tipos de despesas
no separador de Configuração.
Disponibilizado no canto inferior direito uma data, alterável, por omissão a do dia, para disponibilizar as horas produzidas pelo utilizador logado.

2016-02-15

2016-01-11

2016-01-08
2015-12-30
2015-12-09
2015-12-20
2015-12-20
2015-12-20

2015-12-20
2015-12-20
2015-12-09
2015-12-04
2015-12-01
2015-11-25
2015-11-25
2015-11-24
2015-11-13
2015-11-11
2015-10-23
2015-10-21
2015-09-15
2015-09-10
2015-09-10
2015-09-08
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-16

Adicionada opção para, no ecrã inicial, se poder selecionar, filtrar os clientes por Responsável, Sub-Responsável ou ambos,
distintos por os Sub-Responsáveis serem apresentados em Itálico.
5.6.36
Actualizados contactos e links diversos.
Correção multi-moeda, programa e reporting
Nova versão de JuriGestAddin – nova funcionalidade de classificação de emails por filtro
Novo Mapas – Análise de controle de trabalho, verificação de tarefas/actos não concluidas – ultrapassando a data de aviso –
datas excedidas e tarefas/actos - com a proximidade da data de aviso – datas previsonais, funcionalidade para perfis de
Administrador/Sénior
Novo Mapas – Gestão de responsabilidades em clientes/pastas/processo – gestão de advogado responsável e sub-responsável atribuição de responsabilidades
Novo Avisos – possibilidade de activar a notificação de avisos, num período de 30/45 ou 60 minutos
Corrigida a disponibilização de nova cópia de actos processuais após ter sido efectuada a primeira.
Criação de duas novas listagens em Listagens Rápidas, 148 e 149 para recolherem os dados relativamente a Tipo de Tarefas e
Actis Processuais e Situações para pastas e Processos respectivamente.
Formatação do numero de recibo na lista de recibos para mais facil ordenação e detecção.
Criada opção para conversão de Doc e Docx para Pdfs, Para versões do Word Superiores ou iguais a 2010, utilizado a opção
nativa de SaveAs PDF.
Corrigida e optimizada a remoção de Provisões e Adiantamentos.
Corrigida a cópia de documentos na gestão documental de tarefas e actos para ficheiros com extensão diferente de 3 caracteres.
JExcelImporter 3.9.21 Correcções e Optimizações diversas.
Corrigida a opção em Notas de Despesas e Honorários pela não afectação de Provisões e Adiantamentos. Esta opção irá retirar
os valores afectados.
Corrigida detecção de facturas não pagas em Mapa de Pagamentos Pendentes.
Corrigida detecção e cálculo para recibos de Notas de débito.
Corrigidas chaves externas das tabelas Tarefas, Actos e Doc relativamente á chave primaria de Det.
Corrigida a disponibilização de dados de recibos parciais de Notas de Débito
Adaptados os recibos de Notas de Débito para preverem a taxa de IRS agora disponivel.
Preparação de impressão de Notá de Crédito para imprimir apenas uma moéda, de acordo com o definido no cliente. «Moeda
padrão de facturação é única na impressão»
5.6.32
Actualização da taxa de juros comerciais para o 2º semestre de 2015.
Activado drag and drop de documentos para os tipos de tarefas e actos procesuais.

2015-07-16
2015-07-14
2015-07-14
2015-02-25
2015-02-25
2015-02-16
2015-02-13
2015-01-28
2015-01-16
2015-01-12
2015-01-12
2015-01-12
2015-01-07
2014-01-02
2014-01-02
2014-12-29
2014-12-23
2014-12-09
2014-12-09
2014-12-04
2014-12-04
2014-11-20
2014-11-20
2014-11-20
2014-11-14
2014-11-11
2014-11-10
2014-11-06
2014-11-04
2014-11-04
2014-11-04
2014-11-03
2014-11-03
2014-10-29
2014-10-28
2014-10-28
2014-10-28
2014-10-27
2014-10-27
2014-10-23

2014-10-23
2014-10-23
2014-10-23
2014-10-21
2014-10-21
2014-10-21

Controlo de erros na anulação de Notas de despesas e honorários enviadas e facturadas.
Novo campo para classificação de documentos por tipo.
Novo campo para documentos para colocar palavras chave a pesquisar.
Corrigida a associação de tarefas e actos processuais não fechados nas Notas de Despesas e Honorários.
Ampliada a funcionalidade da copia de registos na arvore principal do programa, para também incluir os valores a cobrar
mesmo que já associados a Notas de Despesas e Honorários.
Corrigida a impressão de facturas, antigas, que não tinham o envio e a data de envio configuradas.
5.6.23
Adicionado campo á importação de Clientes e Partes contrárias, Data Histórico.
Optimizado cálculo de numeração automática de processos.
5.6.21 - 5.6.22
Actualizada a taxa de Juros Comerciais para o primeiro semestre de 2015.
Corrigida a opção automática de envio de Notas de Despesas e Honorários na selacção da Nota para impressão ou PDF.
Corrigida a limitação da data minima para a Data de Envio das Notas de despesas e honorários.
Corrigida a abertura de recibos parciais e sua impressão.
Alterado o cálculo do ano fiscal na abertura do Jurigest,. Optimização preventiva.
Prevista a exclusão de provisões por método «Ignorar consumo de provisão» nos mapas de contas correntes.
Corrigido acesso a facturas para associação a Notas de crédito.
5.6.20
Correcção á associação de recibos
Corrigida a Conta corrente contabilistica.
Nova listagem Rápida «145. VALORES_FACTURADOS_EXECUTANTE» valores por executante e reespectivos documentos
de facturação aos quais estão associados.
Corrigido acesso aos Recibos através de facturas de Provisões/Adiantamentos.
Corrigida a remoção de Provisões e Adiantamentos com a anulação de documentos Factura e Recibo.
Revista listagem rápida «142 - Extrato - de Conta Corrente».
Corrigida geração automática de Facturas e respectivo envio da Nota de Despesas e Honorários com a gravação da Nota,
mediante definição geral 4 do posto activa..
Revisto quadro de valores a cobrar.
Revistos, na criação de Notas de crédito, os valores pedentes de facturas e o limite máximo disponível.
Corrigida disponibilização de IRS na Nota de Honorários a quando da opção pela impressão de totais.
5.6.19
Previsto o acesso à descrição dos tribunais no modulo de substituição de palavras chave no word.
Corrigida consulta de dados em Bases de dados de endereços e contactos.
Corrigido calculo do tempo dos valores a cobrar.
Corrigida a associação no final do texto de diligências o caracter «@».
Nova funcionalidade nas diligências (tarefas e actos processuais) para que com a nova opção de menu «Actualizar Data Valor
(diligência)» sobre um custo, se possa mais facilmente actualizar a data do mesmo com a data de execução da diligência.
5.6.18
Corrigida a criação de sócios colectivos na ficha de clientes colectivos.
Corrigida consulta, na lista de sócios, de clientes colectivos para o caso de não existirem ainda sócios criados.
Corrigido ficheiro de distribuição de Bases de dados de endereços e contactos, Pré Revisão, Mapa Judiciário. Dsitribuido agora
com compatibilidade para SQL Server 2000.
Revisto e corrigido o ecrão de introdução de valores a cobrar.
Criada validação na criação de Provisões e Adiantamentos para o caso de valores de taxas de IVA ou IRS superiores a 100.

Corrigida a detecção de multiplas taxas de IVA para a associação de Nota de Crédito para o consumo de
provisões em Notas de Despesas e Honorários.
Reformulada a ordenação default dos valores a cobrar associados ás Notas de Despesas e Honorários, passou a
contemplar também a data e hora da diligência ao qual está associado.
Adicionada nova folha á exportação da TimeSheet «Executantes (Duração) Abrev.» para apresentar durações por
Cliente de Forma abreviada e com uma coluna auxiliar para apresentar os valores dos minutos em Horas.
5.6.17
Reformulada forma de introdução de dados na área de valores a cobrar.
Actualizados códigos postais.

2014-10-16

Corrigidos relatórios nas fichas de Clientes «Conta Corrente Cobranças», «Conta Corrente Cobranças (Entregues)», «Conta
Corrente Cobranças (Não Entregues)», «Conta Corrente Contencioso/Pré-Contencioso»

2014-10-16

Corrigida a disponibilização dos filtros para as listagens «Relatórios» nas fichas de Clientes.

2014-10-16

Reformulada a estrutura e actualizados os contactos de acordo com a reforma do mapa judiciário português « Decreto-Lei n.º
49/2014, de 27 de Março, o qual procede à regulamentação da Lei da Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 26
de Agosto) e estabelece o regime aplicável àorganização e funcionamento dos tribunais judiciais».

2014-10-15

Actualizados os tribunais para a distribuição de Injunções.

2014-10-15

Corrigidas e adaptadas diversas listagens, na secção das «listagens rápidas».

2014-10-14

Criada vista de NDHs que contenham o Adiantamento ou Provisão a que estejam associados.

2014-10-14

Bloqueada a possibilidade de emissão de facturas para Adiantamentos e Provisões já consumidos em Notas de Despesas e
Honorários.

2014-10-13

5.6.16

2014-10-13

Corrigida a gravação de valores nas linhas de recibos na variação de RIC (Regime de IVA de Caixa) para as tabelas do SAFT.

2014-10-13

Corrigida exportação de dados para o SAFT para valores de Recibos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa (Jurigest2Saftpt.dll
v3.5.6).

2014-10-10

Retirada a possibilidade de criar Nota de Credito na remoção de uma prestação de Avença ou Plano de Pagamento já facturado,
será apenas possivel anular a factura e não emitir uma Nota de Crédito em simultâneo com a anulação.

2014-10-10

Removida a possibilidade de remover definições de Avenças e Planos de pagamento que tenham prestações emitidas.

2014-10-08

5.6.15

2014-09-29

Validada a possibilidades de «Emitir Nota de Crédito em simultâneo com a Factura, referindo as regularizações que se estão
efectuar», possibilitava a criação de uma Nota de Crédito para dois adiantamentos com taxas de IVA diferentes.

2014-09-26

Revista a lista de Avisos para reportar correctamente o nome do cliente associado ao respectivo aviso, quando existem numeros
de clientes repetidos.

2014-09-25

Recuperada funcionalidade de recomendação de duração de diligência para todos os valores duração dos valores a cobrar.

2014-09-25

Corrigido mapa de pagamentos pendentes, não apresentava o valor correcto caso a factura em qyuestão tivesse uma NDH
configurada para criar Nota de Crédito associada aos adiantamentos afectados.

2014-09-24

Corrigida exportação para o SAF-T (3.5.5)

2014-09-23

Actualizados dados de Morada nos ecrãs de informação do Jurigest e Jurigest Server

2014-09-15

Corrigida listagem rápida 87 para a opção de filtros.

2014-09-11

Revisto o WorkflowManager para a criação de tarefas e actos processuais, estava a associar uma diligência padrão (a primeira).
v1.5.

2014-09-09

Criada funcionalidade para registar criação ou alteração de fichas de Utilizador, Advogado, Mandatário, Mandatário Judicial e
Solicitador de Execução.

2014-09-08

Reformulada a chamada por parametros do Util.Zip.caller.

2014-09-08

Possibilidade de ignorar os shortPathNames por incompatibilidade com as novas versões dos sistemas operativos que têm saido
(WServer 2012R2). Ignorar mediate presença de ficheiro «SHORTPATHNAMEOFF.cfg» na directoria da aplicação em
execução.

2014-09-05

Prevista na associação de facturas a Notas de crédito as facturas que têm notas de crédito associadas por conta de adiantamentos.

2014-09-04

Revista conta corrente contabilistica (revisão da descrição das notas de crédito associadas a facturas, revista a associação de
valores de Notas de crédito criados por conta de adiantamentos e provisões em Notas de despesas e Honorários/Facturas; revista
a opção de visualizar facturas de adiantamentos e provisões)

2014-09-02

Alterado JurigestWorkflowManager para não ser case sensitive no tratamento da descrição do documento após aplicação da regra
(v1.4).

2014-08-29

5.6.14

2014-08-27

Extendidas opções de regras no WorkflowManager para poder pesquisar por Nr de Processo em Tribunal (Pedido por cliente que
ficou de adaptar os nr de processo em tribunal para em vez da / ser o -)

2014-08-27

Corrigido e reformulado ecrã de gestão de exportações do SAF-T-PT.

2014-08-27

5.6.13

2014-08-26

Corrigida passagem para saft de Facturas/Notas de despesas e Honorários a quando da criação de Nota de Crédito para regularizar
adiantamentos associados.

2014-08-11

Criada definição geral no server para bloquear a introdução de datas inferiores ao mes corrente ou do mês anterior mas até ao 3
dia do mes para diligências e valores a cobrar.

2014-08-11

Bloqueada a edição de taxas de IVA e IRS na nota de honorários, quando esta fica enviada/facturada.

2014-08-11

5.6.12

2014-08-01

Corrigida recolha de dados nas listagens rápuidas, estava a ser aplicado o trim á informação da coluna recolhida, o que poderia
estragar a cifra de alguns dados, que a cifra iniciasse por espaço.

2014-07-24

Actualização da taxa suplativa de Juros Moratórios para o 2º semestre de 2014.

2014-07-14

Revisto calculo para valor de recibo. (não estava a ser prevista a possibilidade de «Emitir Nota de Crédito em simultâneo com a
factura referindo as regularizações que se estão a afectar»), reduzindo desta forma duas vezes a regularização afecta.

2014-07-02

Revisto e corrigido calculo dos tempos para os valores de custo e a cobrar e a sua reflexão nas tarefas, para caso de valores tarefa
acto superior a 99 horas e alterado o metodo para valor duração.

2014-07-01

Revisto e optimizado o preenchimento de facturação externa associado á Nota de Despesas e Honorários.

2014-07-01

Associada opção pela Série na facturação das Notas de despesas e Honorários.

2014-06-30

Melhorias á actualização 1.3 do workflowmanager e activitiesmanager botões para edição do nome do ficheiro caracter para regra
«_» ...

2014-06-30

Revista criação de logs do SAFT para reportar o ID e serie/nr do documento em questão.

2014-06-18

Ajustado layout do report PPROVISAO_2011.rpt.

2014-06-11

Alterada impressão do recibo para tradução de pais no caso do cliente estar definido como inglês

2014-06-03

Corrigida a função de carregamento de J_BASE atraves de ficheiros XML, estava sempre a retornar 0 o que levava á execução,
sempre, do 2 metodo de importação do JBASE, por SQL.

2014-06-03

5.6.11

2014-06-02

Corrigida a remoção de Sub-Responsável da ficha de Clientes Coletivos.

2014-05-29

Alterada forma de calculo para a progressbar do JGUploader, dimensões de ficheiros a cima dotipo Integer condicionava o envio.
(gerada versão 2.0.0 do JGUploader)

2014-05-27

Adicionada functionalidade na lista de valores em tarefas e actos, com o botão direito do rato é possivel actualizar pa descrição
dos valores para uma nova do acto ou tarefa.

2014-05-27

[TEC] - Alterada tabela R_DET_CU para prever uma chave primária (ID_DET + ID_CUSTO)

2014-05-26

Adicinada nova funcionalidade ao sistema de regras do WorkFlow (v1.2) possibilidade de procurar as palavras do nome do
documento na base de dados, e anexar ao registo detectado (expanção possivel atraves do ficheiro «WFRULESFILTER.XML»
em XMLDB).

2014-05-23

Revisto e estabilizado sistema de backups e restores.

2014-05-20

Retiradas a data de inicio por omissão de 2008 para o mes e ano corrente do Jurigest Document Manager

2014-05-20

Retirado o carregamento total da lista de documentos do Jurigest Documents Manager

2014-05-20

Adicionada Listagem rápida (143. Extrato - Adiantamentos)

2014-05-20

Adiacionada listagem rápida (142. Extrato - Conta Corrente)

2014-05-19

[TEC] - Actualizada leitura de dados das listagens rápidas para ignorar distinct quando o JSEARCH_ID < 0

2014-05-15

Actualizado campo de DB MOV_ID_NCRED de numerico 6 para numerico 10. Para conseguir gravar o id das Notas de Credito
Criadas na associação de provisões/adiantamentos.

2014-05-13

5.6.10

2014-05-09

Revisto bloqueio de datas minimas a associar aos recibos.

2014-05-08

Corrigido report Factura4_2001duracao.rpt; Factura4_2011.rpt

2014-04-04

Corrigida a recolha de facturas Pagas/Não pagas das listagens com filtros variáveis para retorno de informação mesmo que não
hajam observações associadas.

2014-04-04

Prevista na listagem rápida 127 a validação do histórico não só pelo processo mas também pela pasta que lhe esteja associada

2014-04-04

Corrigida listagem de facturas para retorno de nova estrutura de numeração de documentos de facturação, nas listagens com
filtros variáveis.

2014-04-03

Revista a validação das datas nas Notas de Honorários, apesar de já enviadas a operação de facturação externa ia gravar
novamente a Nota e validar a data. neste momento só valida a data se for uma nova, sem numero ainda atribuido.

2014-04-02

Prevista na pesquisa de pastas a correcta identificação da parte contrária, a quando da chamada da função PreencheListaRapido

2014-04-02

Retirada limitação de haver pelo menos 2 caracteres para pesquisar pastas/clientes a quando da desactivação da pesquisa sencivel
ao 3 caracter.

2014-04-02

Corrigida cópia de documentos quando a edição destes está bloqueada substituindo os caracteres inválidos no nome do
documento para criação deste na 2 pasta de consulta.

2014-04-02

5.6.09

2014-04-01

Revisto o projecto para exportação de injunções para deslocalização da gestão documental por shortcuts ou ficheiro de config
(FRedirect.fcfg) v 4.0.0 assim como a previsão da possibilidade de estar instalado em 64 bits e considerar a chave wow.

2014-03-25

Revistos os projectos WordTagsDBCollector para deslocalização da gestão documental por shortcuts ou ficheiro de config
(FRedirect.fcfg) (v3.1
«WordtagsDBCollector»;«WordtagsReplacerDBCollectorGeneric»;«WordtagsReplacerDBCollectorConfig»)

2014-03-25

Revistos todos os projectos associados ao WorkflowManager para deslocação documental por shortcuts ou ficheiro de config
(FRedirect.fcfg) (todos os projectos passaram para a versão v1.1)

2014-03-25

Aberta a possibilidade de deslocação documental do Jurigest por ShortCuts ou ficheiro de config (FRedirect.fcfg) no
JExcelImporter v3.9.0.17

2014-03-25

Revisto e corrigida a exportação do SAF-T em sistemas operativos Win 8.1 e Win 2012 server, dava um erro de conversão de 0.0
para double e consequente erro na exportação. (Jurigest2SAFTPT v3.5.3)

2014-03-14

Corrigida associação do numero da factura a quando da associação a uma Nota de Crédito.

2014-03-14

Revista listagem rápida 41 para correcção de nome de campos apresentados no retorno

2014-03-13

Corrigida Listagem Rápida 19 era uma listagem de pastas mas estava a prever o histórico de processos.

2014-03-12

Corrigida para versão 3.5.2 a exportação do SAF-T para correcção de erros de cast reportados em Win 8.1.

2014-03-11

5.6.07

2014-03-11

Corrigida emissão de lista de facturas para o valor do Nr da factura.

2014-03-10

Optimizada recolha de dados do Saft - nova versão gerada 3.5 previsto o fecho de connecções suspensas.

2014-03-07

Prevista alteração da descrição no ecrã das Tarefas/Actos de pastas para a entidade respectiva, caso seja pasta de uma outra
entidade ajusta o nome (ex:«Parte Contrária»)

2014-03-07

Prevista alteração da descrição no ecrã das pastas de cliente para a entidade respectiva, caso seja pasta de uma outra entidade
ajusta o nome (ex:«Parte Contrária»)

2014-03-07

Adicionada possibilidade de imprimir texto do pedido de provisão com dimensão configurada pelo utilizador.

2014-02-28

Revisto WordTagsReplacer para melhor controlar o fecho do word após processamento de dados.

2014-02-28

Recibos em regime de IVA de caixa anulados, passam para o SAF-T com os valores a zero

2014-02-28

Retirados recibos em regime geral da exportação para o saf-t-pt

2014-02-25

Na criação de um novo pedido de provisão e adiantamento é logo cálculada a referência do mesmo tendo em conta o nr de Pedido
previsto e o nr de cliente

2014-02-25

Lost focus na combo da isenção do IVA das Notas de despesas e honorários vai passar logo a info para obs

2014-02-19

5.6.05

2014-02-19

Correcções diversas

2014-02-19

Correcção do cálculo dos recibos para os valores de incidencia de IVA e IRS (aplicável a recibos para facturas com
regularizações associadas sem IVA ou sem IRS). limpeza de dados manual necessária.

2014-01-28

5.6.01

2014-01-24

Alteração/correcção da data das facturas de provisões, colocava a data do dia corrente, problema gerado com a saida da versão
5.6.0

2014-01-21

Corrigida a identificação dos recibos a quando da existência dos recibos parciais, ia buscar a identificação do recibo
Pricipal/Parent

2014-01-28

Corrigida a identificação dos recibos a quando da existência dos recibos parciais, ia buscar a identificação do recibo
Pricipal/Parent

2014-01-24

Alteração/correcção da data das facturas de provisões, colocava a data do dia corrente, problema gerado com a saida da versão
5.6.0

2014-01-20

Impressão da menção «IVA – REGIME DE CAIXA» nas facturas .

2014-01-20

Corrigida visualização de facturas anuladas. Originada na versão 5.6.0.

2014-01-20

Actualizações diversas para validação de datas.

2014-01-06

Na lista de facturas, o detalhe já prevê as novas numerações.

2014-01-03

Validação de SAFT Pais de acordo com a lista iso em J_PAISES_ISO.

2014-01-03

Corrigida disponibilização de nr de documentos de facturação na lista de avenças e planos de pagamento processados.

2014-01-03

5.6.00

