Novidades da Versão 12
Segmento de C&P
Julho/16

TOP

2

Novidades da Versão 12 - TOP
Novidade/Recurso: Integração

com PINI
XML de Requisição

Requisito:
webService
PINI

Orçamentos ágeis
Fornecimento de Base de Preços, Insumos e composições (serviços)
Orçamentos assertivos
Simplificação do Processo

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.ImportarbasePINI.aspx

3

Base de
Dados
TOTVS

TOP

BDPT
XML de Retorno

Novidades da Versão 12 - TOP
Novidade/Recurso: Timesheet
Requisito:
Através deste recurso é possível realizar o gerenciamento de atividades executadas em um
determinado projeto, em um certo intervalo de tempo.
Esta solução permite o acompanhamento do projeto através dos índices de desempenho como
IDP (Índice de Desempenho de Dedicação), IDC (Índice de Desempenho de Custo) e IDD (Índice
de Desempenho de Dedicação), que poderão ser analisados por tarefa e/ou por recurso.

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Timesheet.aspx
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Novidades da Versão 12 - TOP
Novidade/Recurso: Disciplinas
Requisito:
Disciplina é uma funcionalidade que permite caracterizar e classificar tarefas para melhor
visualização, usabilidade e operação do sistema.
De forma técnica, Disciplinas são as áreas de atuação da engenharia, por exemplo: Elétrica, Civil,
Processo, Segurança, Caldeiraria, etc. Ou seja, as Disciplinas serão utilizadas no sistema para
agrupar tarefas que são de responsabilidade de cada área de atuação da engenharia para, por
exemplo, saber quanto se está gastando com a Engenharia Elétrica.

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.CadastroDeDisciplinas.aspx
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Novidades da Versão 12 - TOP
Novidade/Recurso: UX

de Orçamento

Requisito:
Mais agilidade: orçamento e execução de obras
Design Think – Equipe UX TOTVS
Revitalização do Orçamento
Melhorias de Usabilidade
Menos Clicks
Processos mais simples

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.UX%20-%20DesignThinkingProjeto.aspx
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Insumos.aspx
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Composicoes.aspx
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.AlteracaoGeralInsumos.aspx
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.AlteracaoGeralComposicoes.aspx
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_ux_design_thinking_copia_de_itens
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Novidades da Versão 12 - TOP
Novidade/Recurso: Retirada da Obrigatoriedade do Office

Requisito:
Com o intuito de permitir que o TOP trabalhe de forma autônoma da solução da Microsoft, a partir
dessa versão, processos via MS Excel e MS Project poderão ser executados independente da
solução da Microsoft instalada na máquina onde o TOP está sendo executado.

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/ePRJ.Novidades.aspx
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Novidades da Versão 12 – TOP X FLUIG
Novidade/Recurso: Workflows de Aprovação via Fluig
Requisito:
Os principais processos de aprovação do TOP foram modernizados para utilizarem os novos
workflows de aprovação através do Fluig.
A aprovação via Fluig está disponível para os seguintes processos:
- Aprovação da Liberação da Medição;
- Aprovação de Projetos;
- Aprovação de Contratos;
- Aprovação de Pedido Extra.

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/ePRJ.Novidades.aspx
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Novidades da Versão 12 – TOP X FLUIG
Novidade/Recurso: Funcionalidades WEB
Requisito:
Modernização de funcionalidades do TOP para que possam ser acessadas através de WEB com
a utilização do HTML Framework.
As seguintes funcionalidades estão disponíveis:
- Diário de Projeto;
- Timesheet Apontamentos em Tarefas;
- Medição de Contrato;
- Apontamento Manual de Folha Tarefa;
- Projetos Recentes.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ-6033_HTML_Framework_Diario_de_Projeto
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ7445_HTML_Framework_Timesheet_Apontamentos_em_Tarefas
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ-7449_HTML_Framework_Medicao_de_Contrato
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ7523_HTML_Framework_Apontamento_Manual_da_Folha_Tarefa
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ-9417_HTML_Framework_Projetos_Recentes
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Novidades da Versão 12 - TOP
Novidade/Recurso: Barra de Cálculo do Projeto
Requisito:
Modernização da barra de cálculo do projeto aplicando as melhorias de Design Think voltado para
a nova MDI.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_migracao_barra_calculo_projeto
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Novidades da Versão 12 - TOP
Novidade/Recurso: Sem

MS Office / Sincronismo Project

Requisito:
Menor custo da solução para o cliente
Simplificação do ambiente de operação
Integração com Project automática e mais rápida

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/ePRJ.Novidades.aspx
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ-2600_Sincronizar_com_MS_Project
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TIN

12

Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Novo Modulo de Aluguel
Requisito:
Novo módulo que permite aos clientes o controle completo de locação de imóveis próprios e de terceiros, bem como seus repasses
financeiros e entrega de DIMOB.

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/IMB/IMB.ContratoLocacao.aspx
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Múltiplas tabelas de preço
Requisito:
Este recurso apoia a empresas que além de uma tabela de preço base, utiliza também tabelas
especificas para cenários específicos como feirões, financiamentos específicos com determinados
Bancos.
O usuário poderá planejar a data de inicio e termino da vigência da tabela de preço e criar
processos de aprovação, tornando-a mais dinâmica.
Novas restrições podem ser parametrizadas para que uma tabela preço restrinja a modalidade de
venda e a alteração de preço na venda.

Onde saber mais:
Tabela de Preço
Parâmetros
Vendas
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Repasse de Aluguel Condicional
Requisito:
O processo evoluiu para atender uma prática de mercado que é o
repasse ao locador do imóvel o valor do aluguel apenas quando
receber do locatário. Assim o sistema gera o lançamento a pagar ao
locador mas não permite sua baixa até que o lançamento a receber
tenha sido pago.

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/IMB/IMB.ContratoAdmImovel.aspx
http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/IMB/IMB.AluguelParcelasContratoLoc.aspx
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Multicoligadas Reajustes de índices e tabela de preços
Requisito:
Afim de proporcionar agilidade o sistema passa a permitir que processos de reajuste de venda e de tabela de preço seja feito com várias
coligadas ao mesmo tempo, permitindo ainda o agendamento, reduzindo o risco de esquecimento e reduzindo o impacto de
processamentos longos durante o expediente.

Onde saber mais:
Reajuste de Venda| Reajuste de Vendas
Reajuste de Tabelas de Preços utilizando Multi-Coligadas
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Reajuste

On-Line no Aditivo e na Baixa financeira

Requisito:
Plano de Financiamento sempre atualizado:
Evita erros operacionais
Agiliza processos
Aditivos de Contratos
Informações de valores de lançamentos sempre atualizadas
Baixa de Lançamentos (Antecipada ou atrasada)
Geração de Boletos
Valor líquido na visão de Lançamentos e outros
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Data

Base

Requisito:
Capacidade de consultar informações em datas retroativas:
Posição do Estoque de Empreendimentos
Situação de Contratos
Ficha Financeira
Situação Financeira / Extrato (apenas com a revitalização)

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/IMB/IMB.Novidades.aspx
http://blog.totvs.com/data-base-veja-a-evolucao-historica-do-seu-empreendimento-e-aumente-osrecursos-para-auditoria-de-sua-empresa-atraves-do-totvs-incoporacao/
http://tdn.totvs.com/display/LRM/4.+Financeiro
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Integração POC TIN x Contábil Protheus
Requisito:
A apuração de resultado contábil pelo Avanço da Obra ou POC é uma obrigação contábil que teve sua integração com Protheus
evoluída. Toda apuração que gerar lançamentos contábeis terá sua integração com a contabilidade Protheus de forma transparente.
As funções de fórmula que dão apoio a apuração também evoluíram e ganharam ainda mais performance.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234618834
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Nova

Versão revitalizada TIN

Requisito:
Melhoria na qualidade
Respeito ao Legado
Melhorias de Usabilidade (Cockpit Venda , Acesso Aditivos)
Melhorias na Integração com Financeiro (Único Modelo baixa)
Eliminação de redundância de informações

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235583123
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Inclusão de endereço por subunidade e Revitalização de telas de Empreendimento/ unidade / subunidade
Requisito:
As telas de Empreendimento, Unidade e Subunidade foram revitalizadas buscando uma interface mais intuitiva.
Também foi criado um novo recurso que permite que empreendimentos do tipo loteamento possam incluir endereços específicos para
cada um de seus lotes (subunidades) e que esta informação seja indicada na DIMOB.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235317866
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Novidades da Versão 12 - TIN
Novidade/Recurso: Revitalização de cadastro de modalidade
Requisito:
A interface e arquitetura do recurso de modalidade foram evoluídas para uma interface mais simples e com melhorias como cópia de
modalidade entre coligadas, criação de campos para atendimento ao Portal do cliente (PVI) e Criação do campo de prioridade de
vencimento na condição de financiamento da modalidade para os tipos: entrada, principal e seguro.
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Materiais
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Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Qualificação de

Fornecedores

Requisito:
Fornecimento assertivo (dentro das necessidades):
Trata a relação cliente/Fornecedores “separando o Joio do Trigo”.
Métodos de qualificação customizáveis
Validação da qualidade de cada fornecimento
Gestão de Fornecedores para melhoria do processo de cotação

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185743711&preview=/185743711/1856675
93/CMP_BT_M%C3%B3dulo_Qualifica%C3%A7%C3%A3o_de_Fornecedores_BRA_PCREQ2235.pdf

24

Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Alteração da Unidade de Compra no Orçamento da Cotação
Requisito:
Essa funcionalidade visa facilitar a negociação de preços nos casos em que o fornecedor
consegue ofertar preços melhores na venda de uma quantidade fechada de produto, por exemplo,
um fardo ou uma caixa.
A alteração da unidade pode ser feita pelo comprador ao registrar orçamento ou pelo próprio
fornecedor se o pedido de orçamento foi exportado para o portal.

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.AlterUNCotacao.aspx
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Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Integração com Portal de Compras Paradigma
Requisito:
Essa integração permite aos usuários que as cotações iniciadas no TOTVS Gestão de Estoque,
Compras e Faturamento possam ser enviadas ao Portal de Compras Paradigma para realização
de cotação online, com recebimento de orçamentos, seleção de orçamento vencedor e retorno
automatizado das informações. Pode-se também fazer a integração dos pedidos de compras,
para aprovação do fornecedor.

Onde saber mais:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.IntegracaoErpTotvsPortalComprasParadi
gma.aspx
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Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Integração com Portal de Compras ClicBusiness
Requisito:
Essa integração permite que os usuários utilizem os serviços do Portal de Compras Clicbusiness
durante a montagem da cotação no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento,
permitindo a utilização de um banco de fornecedores habituados a participar em processos de
negociação eletrônica, organizados em famílias de produtos e serviços, com informações
adicionais sobre a respectiva experiência na participação de processos de procurement e
indicador de reputação.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=191469480
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Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Transferência e Realocação Orçamentária
Requisito:
Através dessa funcionalidade é possível transferir e realocar valores entre naturezas financeiras
do centro de custo, entre centros de custos, entre períodos anteriores e períodos posteriores
neste centro de custo com o valor definido pelo usuário.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/display/LRM/DT_Realocacao_Orcamentaria
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Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Envio de Preço Orçado do TOTVS Obras e Projetos
Requisito:
Ao criar uma solicitação de compras através da integração do TOTVS Obras e Projetos com o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento, é possível enviar o preço orçado do item como uma referência para o comprador fazer a negociação com o fornecedor.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/display/LRM/DT_Envio_Preco_Orcado
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Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Worflow de Aprovação

de Movimentos no Fluig

Requisito:
Em alinhamento com as evoluções tecnológicas TOTVS o BackOffice
disponibiliza aprovação por alçada em todos os pontos críticos:
Solicitações de Compras
Ordens de Compra
Contratos de Fornecimentos
Pedido de Adiantamento
Outras Movimentações

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=201736105
http://tdn.totvs.com/display/LRM/DT_Gerar_Contrato_a_Partir_do_Pedido_de_Compras
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Novidades da Versão 12 - Materiais X fluig
Novidade/Recurso: Workflow de Aprovação de Contratos no Fluig
Requisito:
Na integração do Fluig com o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento é possível a
geração automática de workflows de Aprovação de Contratos, no Fluig, a partir da inclusão de um
Contrato que esteja parametrizado para tal.
As aprovações podem ser feitas por contrato, por item de contrato ou por medição e o
faturamento somente poderá ser feito no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
após aprovação no Fluig.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/display/LRM/DT_Gerar_Contrato_a_Partir_do_Pedido_de_Compras
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Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Geração de Contratos a Partir de Movimentos
Requisito:
Permite a geração de um contrato de fornecimento a partir de uma ordem de compra que tenha
passado por um processo de cotação e por aprovações de compras.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/display/LRM/DT_Gerar_Contrato_a_Partir_do_Pedido_de_Compras
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Novidades da Versão 12 - Materiais
Novidade/Recurso: Exportação/Importação de Cotação em Planilha Excel
Requisito:
A funcionalidade consiste na geração de uma planilha de Pedido de Orçamento ou Negociação
que será enviada aos fornecedores escolhidos na cotação para preenchimento das informações.
Após preenchida e devolvida pelos fornecedores, a planilha poderá ser importada no módulo de
Cotação para registro dos orçamentos ou negociações e continuidade do processo, agilizando
assim o processo de compras da empresa.

Onde saber mais:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=232816852
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Novidades da Versão 12 – Construção e Projetos

O que vem por aí…
TOP
Processo de Solicitação de Compras na WEB
Processo de Faturamento de Contrato na WEB

TIN
Contabilização do Módulo de Aluguel
Melhorias de Usabilidade e Performance
Liberação Irrestrita da Revitalização do TIN x Financeiro

MATERIAIS
UX de Gestão de Compras
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Novidades da Versão 12 - TOP
#

Requisito

Descrição

Onde saber mais

1

Integração com PINI

A importação da base PINI consiste em realizar http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.ImportarbasePINI.
aspx
a importação de Insumos e Composições das
Tabelas de Composição de Preços para
Orçamentos (TCPO) da PINI.

2

Melhorias no Contrato de Insumos

Esta melhoria visa considerar
produtos associados no faturamento de
contrato de insumos.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.ContratosParamet
ro.aspx

3

ETO – Engenharia sob Demanda

O processo de ETO (Engenharia sob Demanda)
é um processo onde o produto é especificado,
projetado e fabricado mediante encomenda
(pedidos).

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/ETO/ETO.OrdemDeProdu
%C3%A7%C3%A3o.aspx

4

Melhorias no Backup/Restore de
Projetos

Esse funcionalidade permite a realização de
um backup de um projeto selecionado ou a
restauração de um backup existente.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.RestaurarBackup.
aspx

5

Timesheet

Esta funcionalidade permite um
acompanhamento do projeto através dos
índices de prazo (IDP), custo (IDC) e dedicação
(IDD), que poderão ser analisados por tarefa
e/ou por recurso.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Timesheet.aspx

6

Melhorias na Cotação de Insumos

O processo de automatização de Cotação de
Insumos, permite automatizar a cotação
gerando preços com base nos índices (Ex.:
INCC) de cotação informando a moeda
indexadora e o intervalo de data ou intervalo
de período do cronograma.
35

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Automatizacao.as
px

Novidades da Versão 12 - TOP
#

Requisito

Descrição

7

Encerramento de Contratos

O objetivo desta melhoria é de não permitir no http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Contrato.aspx
Totvs Obras e Projetos o encerramento de um
contrato que tenha retenções contratuais não
liberadas, só deverá se o parâmetro estiver
marcado.

8

Histórico de Contratos no Título
Financeiro

Esta melhoria visa salvar o histórico dos
contratos nos títulos financeiros.

9

Preferências de Usuário nas
Importações via Excel

Nesta melhoria os campos do processo de
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Conversoes.aspx
importação de Insumo, Composição, Tarefas,
Apropriação Serviço/Insumo e Cronograma via
MS Excel serão salvos para que permaneçam
preenchidos caso a tela seja aberta novamente
para uma nova importação.

10 Associação de Recurso na
Composição

Onde saber mais

Ao associar um recurso na composição, o
padrão da quantidade que vem por padrão ao
se abrir a tela é 1 (um). O objetivo é permitir
ao usuário poder escolher, se a quantidade
que abrirá padrão em um novo registro, seja 1
(um) ou 0 (zero).
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http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Contrato.aspx

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Composicoes.aspx

Novidades da Versão 12 - TOP
#

Requisito

Descrição

Onde saber mais

11 Exclusão de Preços via Alteração
Geral de Insumos

Esta nova funcionalidade permite 'Excluir
preços via Alteração Geral de Insumos' sem a
obrigação de incluir um novo preço como
acontece no processo atual.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.AlteracaoGeralIns
umos.aspx

12 Linha Inicial nas Importações via
Excel

Essa funcionalidade permite que todos os
processos tenham um campo de “Linha
Inicial”, para que o usuário possa informar a
partir de qual linha, no arquivo excel,
começará a importação dos dados.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Conversoes.aspx

13 Melhorias na Gestão de Riscos

Foi acrescentado no módulo de Gestão de
Riscos o conceito de (VME) Valor Monetário
Esperado. É uma técnica de gerenciamento de
riscos utilizada para quantificar e comparar os
riscos em vários aspectos de um projeto.
Assim, através do VME será possível realizar
análise quantitativa dos riscos.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Riscos.aspx

14 Motivo de Improdutividade na
Importação via Excel da Apropriação

O processo de importação do Motivo de
Improdutividade via Excel visa facilitar a
utilização da Apropriação.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.ImportacaoAprop
riacao.aspx

15 Percentual Concluído da Planilha de
Tarefas

O percentual concluído informado no PERT
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Planilhas.aspx
poderá ser visualizado pela coluna Percentual
Concluído nas Planilhas de Atividades, Serviços
principais de Cenários, assim como pelo anexo
de Atividades Associadas.
37

Novidades da Versão 12 - TOP
#

Requisito

Descrição

Onde saber mais

16 Melhorias na Importação do
Cronograma via Excel

Nesta melhoria é possível
importar percentual/quantidade/valor via
Excel para os cronogramas Previsto, Realizado
e Medido.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.ImportaExcelCron
ograma.aspx

17 Melhorias na Importação da
Composição via Excel

Durante o processo de importação de
composição via MS Excel é possível informar o
campo “Standard” para composições do tipo
Por Unidade de Serviço e o mesmo será
importado com algumas ressalvas.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Composicoes.aspx

18 Cronograma como Planilha

Nesta melhoria é possível visualizar o
cronograma na forma de planilha. Essa visão
irá permitir que o usuário visualize/lance (em
função do tipo de lançamento) em uma única
linha os dados de todos os períodos de uma
tarefa.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Cronogramacomo
Planilha.aspx

19 Detalhamento de Itens Contratados

Agora existe um novo anexo fixo na parte
inferior da tela de associação de itens para
exibição dos insumos, onde serão exibidos
todos os insumos que são recursos da tarefa
(item do contrato) conforme os insumos
presentes na curva ABC.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.DetalhamentodeIt
ens.aspx

20 Disciplinas

O cadastro de disciplina tem a finalidade de
caracterizar e classificar tarefas para que o
usuário tenha uma melhor visualização,
usabilidade e operação do sistema.
38

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.CadastroDeDiscipl
inas.aspx

Novidades da Versão 12 - TOP
#

Requisito

Descrição

Onde saber mais

21 UX – Melhorias em Composições

A visão principal de composições foi
reformulada para melhor visualização da
mesma de acordo com cada tipo, afim de
tornar mais ágil a utilização.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Composicoes.aspx

22 Checklist de Encerramento de
Contratos

Nesta melhoria o encerramento de um
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.EncerramentodeC
contrato, fornece ao usuário a opção de definir ontrato.aspx
o encerramento das “atividades” do mesmo,
por “Conclusão” ou “Cancelamento”. E o
usuário poderá realizar uma parametrização
de uma “checklist” para ser executada antes
de finalizar um contrato.

23 Alteração de Escopo

A funcionalidade temo objetivo de controlar e http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.RevisaoMultipla.a
formalizar o conteúdo de pedidos de alteração spx
de escopo, assim como sua aceitação
(aplicação) ou a negativa.

24 Retirada da Obrigatoriedade de uso
do Office

Com o intuito de permitir que o TOP trabalhe
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/ePRJ.Novidades.aspx
de forma autônoma da solução da Microsoft, a
partir dessa versão, processos via MS Excel e
MS Project poderão ser executados
independente da solução da Microsoft
instalada na máquina onde o TOP está sendo
executado.
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25 Filtro por Disciplinas

Criado filtro implícito em toda funcionalidade
que contempla tarefas, permitindo associar
determinados usuários às respectivas
disciplinas.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.CadastroDeDiscipl
inas.aspx

26 Definir Total

Melhoria na funcionalidade “Definir Total”,
que permite alterar o valor geral do projeto
aberto, aumentando ou diminuindo o preço
dos insumos ou dos serviços.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.DefinirTotal.aspx

27 Transformar Recursos Globais em
Locais

Melhoria na funcionalidade de Transformar
Recursos Globais em Locais. Através desta
opção será possível transformar todos os
recursos globais utilizados nas tarefas em
recursos locais por cenário e tipo de planilha.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.TransformarGloba
lLocal.aspx

28 Concorrência Eletrônica

Modernização do módulo de Concorrência
Eletrônica nos seguintes processos:
- Projeto de Licitação;
- Equalização;
- Contrato;
- Negociação.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJConcorrenciaEletr
onica.aspx
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29 Workflow Fluig – Aprovação de
Projetos

Possibilita a realização de revisões simples e
alterações de fases de Projeto utilizando uma
aprovação via Workflow Fluig.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/ePRJ.Novidades.aspx

30 Workflow Fluig – Aprovação de
Contratos

Possibilita o controle de alterações nos
contratos atrvés de processo de aprovação via
Workflow Fluig.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.AprovacaoContrat
os.aspx

31 UX – Alteração Geral de Insumos

Este processo foi reorganizado e melhorias
foram aplicadas em seu layout e
na usabilidade do processo "Alteração Geral
de Insumos".

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.AlteracaoGeralIns
umos.aspx

32 UX – Projetos

Disponibilizado um anexo associado a visão de http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.UX%20projetos que exibirá os últimos projetos
%20DesignThinkingProjeto.aspx
acessados pelo usuários permitindo a escolha.
Após o acesso a um projeto, será
disponibilizado no menu do sistema a opção
de acesso aos últimos projetos para facilitar ao
usuário a troca de projetos.

33 UX – Insumos

Melhoria na experiência do usuário com a tela
de edição de Insumos.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.Insumos.aspx

34 UX – Alteração Geral de
Composições

Nesta melhoria foi reorganizado todo o
processo de Alteração Geral de
Composições, trazendo uma melhor
usabilidade e entendimento do que será
alterado.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.AlteracaoGeralCo
mposicoes.aspx
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35 Código Automático para
Composições

Essa nova funcionalidade incluirá ao TOP
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_codigo_automatico_para_c
TOTVS Obras e Projetos a possibilidade de criar omposicoes
composições com Código Automático para as
mesmas, sugerindo ao usuário prováveis
códigos a medida que o mesmo digita o
código.

36 Código Automático para Insumos

Essa nova funcionalidade incluirá ao TOP
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_codigo_automatico_para_i
TOTVS Obras e Projetos a possibilidade de criar nsumos
insumos com Código Automático para os
mesmo, sugerindo ao usuário prováveis
códigos a medida que o mesmo digita o
código.

37 Controle de Retenções e Deduções
Contratuais

Definir alterações no modelo atual de
retenções e deduções que são enviados pelo
módulo de contratos do TOTVS Obras e
Projetos para o Backoffice.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_controle_de_retencoes_e_
deducoes_contratuais

38 Cópia de Cronograma

Copiar as informações do cronograma de uma
tarefa para outra, dentro de uma mesma
planilha.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_copia_cronograma

39 Workflow Fluig – Aprovação de
Pedido de Material Extra

O workflow de aprovação de pedidos de
material extra via Fluig irá incorporar ao TOP
(TOTVS Obras e Projetos) a opção de realizar a
aprovação de pedidos de material extra
através de um novo caminho, além
do próprio TOP, o ambiente Fluig.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_fluig_workflow_de_aprova
cao_de_pedido_de_material_extra
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40 Alocação de Recursos Interprojetos

Melhorias no processo de Alocação de
Recursos Interprojetos.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_migracao_alocacao_de_rec
ursos_interprojetos

41 Barra de Cálculo do Projeto

Modernização da barra de cálculo do projeto
aplicando as melhorias de Design Think
voltado para a nova MDI.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_migracao_barra_calculo_pr
ojeto

42 Cálculo do Custo Horário

Modernização do processo de Cálculo do
Custo Horário.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_Migracao_Calculo_do_Cust
o_Horario

43 Relatório de Composições de Custo
Horário

Modernização do relatório de composições de
custo horário utilizando a Planilha.NET.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_migracao_relatorio_compo
sicoes_custo_horario

44 Relatório de Composições Padrão
DERBA

Modernização do relatório de composições
padrão DERBA utilizando a Planilha.NET.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_Migracao_Relatorio_de_Co
mposicoes_Padrao_DERBA
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45 Relatório Insumos do Projeto

Modernização dos relatórios do Tipo Insumos
do Projeto para utilizar o TOTVS Reports.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_migracao_relatorio_insum
os_do_projeto

46 Relatório Insumos por Tarefa

Modernização dos relatórios de Tipo Insumos
por Tarefas para utilizar o TOTVS Reports.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_migracao_relatorio_insum
os_por_tarefas

47 Relatório Medição Completa

Modernização dos relatórios de Medição
Completa para utilizar o TOTVS Reports.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_migracao_relatorio_medic
ao_completa

48 Botão Excluir no Processo de
Consumo de Objetos

Possibilitar que no processo de Consumir
Objetos do Contrato, os objetos a consumir e
objetos consumidos, possam ser excluídos de
forma simples.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ5474_botao_excluir_no_processo_de_consumo_de_objetos

49 Colunas de Níveis na Medição de
Contratos

Possibilitar que no processo de Medição de
Item de Contrato possa ser visualizado toda a
hierarquia dos itens associados aos contratos,
isto é, exibir as obras e etapas das respectivas
tarefas.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ5476_colunas_de_niveis_na_medicao_de_contratos

50 Melhorias na Apropriação de
Serviços/Insumos

Esta melhoria tem como objetivo permitir
http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQselecionar todos funcionários e terceirizados
5478_melhorias_apropriacao_servico_insumo
na apropriação de insumos do grupo DNIT
“Mão de Obra” independente se a função dele
não estiver entre as funções associadas ao
insumo da apropriado.
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51 UX – Cópia de Itens

Nesta melhoria foi modernizado o processo de http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_ux_design_thinking_copia_
Cópia de Itens, trazendo uma melhor
de_itens
usabilidade e entendimento do que será
alterado.

52 Vinculação de Planilhas .NET

Migrar as Planilhas RM padronizadas na
plataforma Delphi, para a plataforma .Net no
modulo de Planilha RM da nova MDI.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_vinculacao_de_planilhas_n
et

53 Upgrade do processo de Importar
Modernização do processo de Importação de
Preços de Suprimentos/Faturamento Preços do Suprimento/Faturamento para o
produto principal dos insumos.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREC5243_upgrade_importar_precos_suprimentos_faturamento

54 Upgrade do processo de Criação de
Preço Médio do Insumo

Modernização do processo de Criação de
Preço Médio do Insumo para o produto
principal dos insumos.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ5241_upgrade_criacao_preco_medio_insumo

55 Tornar Flexível e Customizável os
Dados da Apropriação

Possibilitar que os dados de apropriação
sejam exibidos através de uma consulta SQL
personalizada.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ5999_tornar_flexivel_customizavel_dados_apropriacao

56 Relatório Tarefas por Grupo de Custo Upgrade do relatório de Tarefas por Grupo de
Custo utilizando o Gerador.NET.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=208340256

57 Relatório das Curvas ABC

Upgrade dos relatórios de curvas ABC
utilizando o Gerador.NET.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=208339377

58 Eliminação de Resíduos

O objetivo e atender a necessidade de realizar
uma nova solicitação com os itens não
atendidos no TOP.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=219696746
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59 Contrato Extra Histograma

Possibilitar a criação de contratos onde podem http://tdn.totvs.com/display/public/LRM/TSRIJY_ER_Contrato_Ex
ser consumidos apenas insumos que não
tra_Histograma
façam parte do Histograma do Projeto.

60 Liberar Medição Acima de 100% por
Contrato

Possibilitar que para cada contrato das
finalidades Contrato de Prestação de Serviços,
Contrato de Parcelas Fixas, Contrato de
Insumo e Contrato Extra-Histograma, seja
parametrizada a permissão de
medição/consumo superior a 100%.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=20173557
0

61 Sincronizar com MS Project

Este processo visa permitir que o usuário
efetue o sincronismo de um arquivo do
Microsoft Project com o projeto aberto no
TOTVS Obras e Projetos.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ2600_Sincronizar_com_MS_Project

62 Upgrade do Relatório Planilhas de
Tarefas

Disponibilizar os relatórios das Planilhas de
Tarefa na nova MDI.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ6019_Upgrade_Relatorio_Planilhas_de_Tarefa

63 HTML Framework – Diário de Projeto Migração da funcionalidade de Diário de
Projeto para o ambiente Fluig utilizando o
TOTVS HTML Framework.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ6033_HTML_Framework_Diario_de_Projeto

64 HTML Framework – Timesheet
Apontamentos em Tarefas

Migração da funcionalidade de Apontamentos http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQde Tarefas de Timesheet para o ambiente Fluig 7445_HTML_Framework_Timesheet_Apontamentos_em_Tarefas
utilizando o TOTVS HTML Framework.

65 Upgrade Relatório de Composições
do Projeto

Migração dos relatórios de Composições do
Projeto utilizando o RM Reports.
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66 HTML Framework – Medição de
Contrato

Migração da funcionalidade de Medição de
Contrato para o ambiente Fluig utilizando o
TOTVS HTML Framework.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ7449_HTML_Framework_Medicao_de_Contrato

67 HTML Framework – Apontamento
Manual de Folha Tarefa

Migração da funcionalidade de Apontamento
manual de avanço físico da folha tarefa para o
ambiente Fluig utilizando o TOTVS HTML
Framework.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ7523_HTML_Framework_Apontamento_Manual_da_Folha_Taref
a

68 Reajuste de Contrato de Maneira
Diferenciada por Tipo de Serviço

Criar uma nova possibilidade de reajuste de
contratos a nível de item contratado.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ8789_Reajuste_de_Contrato_de_Maneira_Diferenciada_por_Tipo
_de_Servico_Contratado

69 Definição de Municípios para
Recolhimento de Impostos sem a
Necessidade de se Definir um
Percentual

O objetivo deste requisito é demonstrar abaixo http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQcomo será implementado o cadastro de
8790_Definicao_de_Municipios_para_Recolhimento_de_Imposto
município sem obrigatoriedade de informar
s_sem_a_Necessidade_de_se_Definir_um_Percentual
um percentual, no intuito de restringir esta
informação no rateio de estado e município.

70 Paralisação de Contrato Adicionando Possibilitar aos usuários do módulo de
Período sem Criar Aditivo
contratos do TOTVS Obras e Projetos, a
prorrogação automática do prazo de um
contrato, em caso de suspensão do mesmo.
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71 Ajuste na Disponibilidade do Campo
Desconto dos Movimentos Gerados

Identificar os movimentos gerados de
contratos que contenham dedução
e discriminação de valor de dedução e
retenção do TOP,
para que não seja permitido modificar
o Desconto do movimento no
Suprimento/Faturamento.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ8793_Ajuste_na_Disponibilidade_do_Campo_Desconto_dos_Mo
vimentos_Gerados

72 HTML Framework – Projetos
Recentes

Apresentar os Projetos mais recentes, ou seja,
os últimos projetos utilizados pelo usuário na
visão de mudança de contexto e na barra de
projeto das páginas HTML do TOTVS Obras e
Projetos.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ9417_HTML_Framework_Projetos_Recentes

73 Integração de Calendários e Turnos
com NG para o Mobilidade

Este requisito tem como objetivo demonstrar a http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQmelhoria no apontamento de equipamento,
9418_Integracao_de_Calendarios_e_Turnos_com_NG_para_o_M
fazendo com que a informação do turno do
obilidade
equipamento seja levada para o Manutenção
de ativos (Protheus). Os detalhes deste
procedimento serão descritos nos próximos
tópicos.

74 Relatório de Análise de Valor
Agregado por Centro de Custo

Melhorias no Relatório de Análise de Valor
Agregado permitindo uma visualização por
Centro de Custo.
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75 Checklist de Encerramento de
Contrato a Pagar e a Receber

Essa melhoria tem por objetivo flexibilizar o
encerramento dos contratos (à Pagar e à
Receber) no TOP, deixando a cargo do usuário
decidir quais comportamentos serão
executados e validados no momento que o
contrato está sendo encerrado, ou seja, está
sendo concluído ou cancelado.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ10438_Checklist_de_Encerramento_de_Contrato_a_Pagar_e_a_R
eceber

76 Timesheet com Funcionário/Pessoa

Possibilitar que Contratos de Insumo que
utilizam Timesheet, tenham o seus tipos
definidos como "A Receber", onde o valor
contratado dos objetos, isto é, funcionários ou
terceiros, poderão ser diferentes para o tipo a
pagar e para o tipo a receber.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ10490_Timesheet_com_Funcionario_Pessoa

77 Apropriação de Lançamento
Financeiro Avulso

Possibilidade de apropriar lançamentos
financeiros avulsos.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/ER_PCREQ10738_Apropriacao_de_Lancamento_Financeiro_Avulso
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1

Importação de planilha .Net para
Tabela de vendas

O usuário pode fazer o reajuste dos valores
usando critérios subjetivos em uma planilha e
depois importar para o TIN.

http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/IMB/IMB.ProcessoI
mportarPrecoPorPlanilha.aspx

2

Evolução da DIMOB para atender ao
modulo novo de aluguel

O gerador de DIMOB foi alterado para buscar
os dados do novo módulo de Aluguel.

http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/IMB/IMB.DIMOB.asp
x
http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/IMB/IMB.Novidades.
aspx

3

Migração dos relatórios disponíveis
no book para o novo gerador de
relatórios

34 Relatório alterados

http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/IMB/IMB.Novidades.
aspx

4

Alterações em ordem cronológica

Foram criadas travas no módulo de aluguel
para não permitir que processos que afetem a
base de calculo de um contrato sejam
realizadas fora da ordem cronológica.

5

Migração de Relatórios
Para Data Base Fase

Conversão dos 4 principais relatórios para
busca de dados "no tempo" conforme
database. Relatórios alterados, ficha financeira
analítica e sintética, Posição de estoque e
posição de carteira.
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6

Rastreabilidade dos lançamentos
contábeis (a partir da 12.1.23)

Através dos lançamentos contábeis é possível
chegar ao registro de origem, como venda,
distrato ou lançamento financeiro.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224396176

7

Contabilização do Módulo de Aluguel
contemplando o CPC 06 de
Arrendamento Mercantil

Solução completa que permite a
contabilização de todos os processos
necessários a contabilização.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224396176
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1

Módulo de Prorrogação de Remessas

O recurso de Prorrogação de Remessa altera a
data de retorno dos movimentos de remessa.
Para isso o sistema deve respeitar prazo de
retorno e o número de prorrogações
informados na natureza fiscal do movimento.

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_Prorrogacao_R
emessas_MOV000113

2

Migração do Diagrama de Tipos de
Movimentos

Migração da funcionalidade para a tecnologia
.Net

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_Diagrama_Tipo
Movimento_MOV000162

3

Envio de NFS-e pela Visão de
Movimentos

Este processo permite o envio das Notas
Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e) a partir
da visão de Movimentos.

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_EnvioNFSeVisa
oMov_1211_MOV0001614

4

Envio Automático de NFS-e

Este processo permite ao usuário o envio
automático das Notas Fiscais de Serviço
Eletrônica (NFS-e) ao um incluir movimento,
ao fazer cópia de movimento a partir de outro
movimento e ao faturar
movimentos manualmente e/ou
automaticamente.

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_EnvioAutomati
coNFSe_1211_MOV0001614

5

Migração da Importação de Dados da
Integração com Softwares de Frente
de Loja

Migração da funcionalidade para a tecnologia
.Net

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=13690473
9
http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_Tab_Aux_Ponto
_de_Venda_EST000074
http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_Cadastro_Cupo
m_Fiscal_MOV000143
http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_Cadastro_Tribu
tacao_Cupom_Fiscal_MOV000143
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6 Bloco K - SPED Fiscal

Disponibilização das informações de produção,
consumo de insumos e estoque escriturado
para geração do Bloco K do SPED Fiscal para o
TOTVS Gestão Fiscal.

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/EST_BT_BLOCO+K++Registros+0210%2C+K200+e+H010
http://tdn.totvs.com/display/public/rm/EST_BT_BLOCO+K++Registros+K230+e+K235+-+12.1.2
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=18478122
5

7 Migração do Cadastro de Esquema de
Exportação

Migração da funcionalidade para a tecnologia
.Net

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.EsquemaExportac
ao.aspx

8 Migração da Importação/Exportação
de Dados

Migração da funcionalidade para a tecnologia
.Net. Foram migradas as seguintes
importações/exportações:
-Importação de Lista de Preços de Produtos
por Cli/For;
- Importação Layout ANFAVEA;
- Importação/Exportação Lista de Preços de
Produtos;
- Importação/Exportação Número(s) de Série
de Produto(s).

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/EST_BT_Importar+Listas+
de+Precos+de+CliFor_BRA_PCREQ-2214
http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_Importacao_La
youtAnfavea
http://tdn.totvs.com/display/public/rm/EST_BT_ImportacaoPreco
Produto_BRA_PCREQ2216
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=18478125
0
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9

Melhorias em Item de Movimento
Integrado ao TOP

- Criado parâmetro para definir se a alteração http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.SolicitacaoCompra
da quantidade do movimento gerado pelo TOP CotacaoIntegradoObrasProjetos.aspx
será permitida.
- Quando a quantidade efetivada é inferior à
solicitada, passou a ser possível fazer o
estorno da quantidade não pedida para o TOP.
Nesse caso, é possível gerar outro movimento
da quantidade restante.

10 Relatório de Previsão de
Faturamento de Contrato

Criação do relatório de Previsão de
Faturamento de Contratos, que tem por
finalidade, exibir as previsões de faturamento
de contratos do tipo "PERIODICO"
previamente cadastrados de um determinado
período.

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/CTR_BT_Relatorios_Previ
sao_de_Faturamento_de_Contratos_BRA_PCREQ-2234

11 Migração de Rotinas

Migração da funcionalidade para a tecnologia
.Net. Foram migradas as seguintes rotinas:
- Importação de Cotação Web
- Lotes de Exportação Contábil

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/CMP_BT_Importacao_de
_Cotacao+Web_BRA_PCREQ-2231
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.LoteExpCont.aspx

12 Migração da Importação/Exportação Migração da funcionalidade para a tecnologia
de Dados
.Net. Foram migradas as seguintes
importações/exportações:
- Produto
- Movimento
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13 Qualificação de Fornecedores

Disponibilização do módulo de Qualificação
de Fornecedores, permitindo a avaliação
desses conforme critérios específicos e prédefinidos, quanto à capacidade de
fornecimento de materiais e/ou prestação dos
serviços. Este módulo irá avaliar e definir se o
fornecedor está qualificado para fornecer
produtos/serviços para a empresa, dentro de
requisitos pré-definidos pela empresa.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=18574371
1

14 Integração com o Portal de Compras
Paradigma

Essa integração permite o envio das cotações
criadas no TOTVS Gestão de Estoque, Compras
e Faturamento para o Portal de Compras
Paradigma. É possível realizar todo o processo
de cotação da compra, comunicação aos
fornecedores, requisição e aceite do pedido
pelos fornecedores.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.IntegracaoErpTotv
sPortalComprasParadigma.aspx

15 Não Obrigatoriedade do MS Office

Nos processos onde existe a opção de
importação/exportação para Excel não é mais
obrigatório que se possua o Excel instalado na
máquina. A importação/exportação ocorrerá
sem a necessidade do Excel. Os processos
afetados são: Exportação de Quadro
Comparativo na Cotação e Importação de
Orçamento.
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16 Integração com Portal de Compras
Clicbusiness

A integração do TOTVS Gestão de Estoque,
Compras e Faturamento com o Portal de
Compras ClicBusiness permite que o usuário
utilize os serviços do Clicbusiness durante a
montagem da cotação para buscar
informações sobre o Portal, consultar os
melhores fornecedores disponíveis, o perfil e
reputação de cada um deles, além enviar os
dados da cotação para o portal.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.IntegracaoERPTOT
VSPortalComprasClicbusiness.aspx

17 Migração de Rotinas

Migração da funcionalidade para a tecnologia
.Net. Foram migradas as seguintes rotinas:
- Manutenção de Inventário
- Importação de Contagem via arquivo texto

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/EST_BT_Inventario_BRA_
PCREQ-2446

18 Melhoria na Contabilização de
Movimentos Vinculados a CTRC

Permitir que na alteração dos movimentos de
recebimento onde são associados os
Conhecimentos de Transporte da nota, seja
possível refazer a contabilização do
movimento de acordo com a necessidade.

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/CMP_BT_CTRC+afeta+co
ntabilidade+-+Toniolo_BRA_PCREQ-5369%28C375692%29.pdf

19 Informar Número do Movimento no
Faturamento de Medições de
Contrato

Foi retirada a visibilidade dos campos Número http://tdn.totvs.com/display/public/rm/CTR_BT_Informar_Numer
de Movimento de Compra/Venda, para tipo de o_Movimento_Contrato_Medicao_BRA_PCREQ-2444_PCREQmovimento a ser gerado com a numeração
2460%28C352411%29.pdf
com EDITA. Assim, para cada faturamento da
medição a tela do movimento será aberta para
que o usuário informe o número do
movimento.
56

Novidades da Versão 12 - Materiais
#

Requisito

Descrição

Onde saber mais

20 Margem de Lucro ICMS ST e %
ICMSST na Cotação

Disponibilização de campos para informação
de Margem de Lucro ICMS ST e % ICMSST na
Cotação do sistema e na cotação pelo portal.

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/CMP_BT_ICMS_e_ICMSS
T_na_Cotacao_BRA_PCREQ-2459

21 Migração de Rotinas

Migração da funcionalidade para a tecnologia
.Net. Foi migrada a seguinte rotina:
- Instrução Normativa

http://tdn.totvs.com/display/public/rm/MOV_BT_InstrucaoNorm
ativa_BRA_PCREQ2223

22 Migração da Importação/Exportação Migração da funcionalidade para a tecnologia
de Dados
.Net. Foram migradas as seguintes
importações/exportações:
- Fabricante
- Tabelas de Estoque

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=19209051
2
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=19208996
7

23 Alteração da Unidade Cotada /
Negociada

Permite que a unidade cotada / negociada seja http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=20090502
alterada durante a cotação de produtos
4
permitindo flexibilizar a cotação.

24 Filtro por Rateio da Solicitação de
Compras

Inserção de uma nova etapa no assistente de
inclusão de cotação para que o usuário possa
informar parâmetros de filtro por rateio de
Centro de Custo, Projeto, Tarefa e Grupo
Orçamentário e será utilizado tanto na seleção
de produtos quanto na sugestão de
fornecedores da cotação. O uso do filtro de
Rateio na sugestão de compras será opcional.
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25 Consultas Rápidas - Fluig

Disponibilização do serviço de consulta rápidas http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=201726476
referente ao módulo de Gestão de Estoque,
Compras e Faturamento do BackOffice RM.

26 Controles de Deduções e Retenções
Contratuais

Permitir que o usuário utilize o Controle de
Deduções e Retenções Contratuais.

27 Aprovação por Item de Movimento
para Cotação

Permite definir critérios para
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198955952
restringir/permitir a inserção de itens de
movimento na cotação através do processo de
aprovação que utiliza uma fórmula com
critérios específicos para a aprovação dos itens
de movimento para serem apresentados na
tela de seleção de produtos que irão compor
uma cotação.

28 Defaults de Relatório .Net

Permitir que o usuário, parametrize os
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=201729157
relatórios Padrão para Pedido Orçamento,
Padrão para Pedido Orçamento (E-mail),
Padrão para Pedido Orçamento (Web) e
Quadro Comparativo Default que tenham sido
criados pelo novo gerador .NET. Também será
possível parametrizar os relatórios do
Movimento, do Tipo Fatura e do Tipo Duplicata
que estejam neste mesmo formato.
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29 Novos Processos de Controle
Orçamentário

Foram disponibilizados novos processos de
controle orçamentário. São Eles:
- Transferência de Orçamento
- Reprocessar Movimento Bloqueado por
Orçamento
- Liberar Movimento Bloqueado por
Orçamento

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198949760

30 Envio de Preço Orçado do TOP

O Valor Orçado é uma informação pertinente
ao TOP que deve ser enviada ao Nucleus para
dar suporte ao papel do comprador da
empresa, que a levará em consideração no
momento de negociar produtos/serviços com
fornecedores.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196810325

31 Tabela TLOC no Filtro por Perfil e por Permitir que o usuário defina Filtro por Perfil e http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805548
Usuário
Filtro por Usuário para a tabela de Local de
Estoque.
32 Tolerância no Faturamento

O processo de Tolerância no Faturamento
consiste os limites superior e inferior
informados no Cadastro de Produto,
impedindo que ao realizar um faturamento de
movimento que utilize tolerância os mesmos
não sejam realizados.
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33 Fórmula Visual

Descrição
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Disponibilização de atividades de Fórmula
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=201729506
Visual para permitir a elaboração de Fórmulas
Visuais que chamem os serviços disponíveis na
tela de movimentos. Os serviços
disponibilizados neste ciclo são:
- Cancelamento de Movimento
- Exclusão de Movimento
- Faturamento de Movimento
- Alteração do Movimento
- Alteração do Rateio por Centro de Custo do
Movimento
- Alteração do Rateio por Departamento do
Movimento
- Alteração de Item de Movimento
- Alteração de Numero de série do Item de
Movimento
- Alteração de Lote do Item de Movimento
- Alteração de Grade do Item de Movimento
- Alteração do Rateio por Centro de Custo do
Item de Movimento
- Alteração do Rateio por Departamento do
Item de Movimento
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34 Aprovação de Movimentos via
workflow no Fluig

A integração do Fluig com o TOTVS Gestão de
Estoque, Compras e Faturamento consiste na
geração automática de Workflows, no Fluig,
dada a inclusão de um Movimento que esteja
parametrizado para o mesmo e que seja
necessário a aprovação de um usuário para
faturamento, alteração ou inclusão em
Cotação.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=205917722

35 Melhorias no processo de
Importação de Movimentos e
Importação de Produtos

Implementar as melhorias identificadas nos
arquivos de conceito de Importação /
Exportação de Movimentos e Importação /
Exportação de produtos liberados na 12.1.4.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203759308

36 Melhoria no processo de
Qualificação de Fornecedores

Melhorias realizadas no processo de
qualificação de fornecedores liberado na
release 12.1.4.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203763561

37 Geração de Contrato a partir de
Pedido de Compras

Gerar contrato através de movimentos de
Pedido de compra gerados por cotação ou
manualmente. Esse novo processo será
elaborado para atender tanto a geração de
contrato a partir da cotação como também a
geração de contrato através de Pedidos de
compra simples.

http://tdn.totvs.com/display/LRM/Gerar_Contrato_a_Partir_do_P
edido_de_Compra
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38 Conversão de Relatórios para Novo
Gerador

Conversão dos relatórios do book para o
formato do novo gerador de relatórios.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=210044277

39 Aprovação de Contratos via
workflow no Fluig

A integração do Fluig com o TOTVS Gestão de
Estoque, Compras e Faturamento consistirá na
geração automática de Workflows de
Aprovação, no Fluig, dada a inclusão de um
Contrato que esteja parametrizado para o
mesmo e que seja necessário a aprovação de
um usuário para faturamento.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223161075

40 Disponibilização de Telas de
Cadastros em HTML5

Foram disponibilizados os seguintes
cadastrados migrados para HTML5:
- Fabricantes
- Local de Estoque
- Representantes
- Transportadoras
- Unidade de Medida

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224120405

41 Melhorias na Geração de Contrato a
partir de Pedido de Compras

Melhorias realizadas no processo Gerar
Contrato a partir de um Pedido de compras.
Todas as melhorias visam melhorar a
usabilidade do módulo.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223924329
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42 Edição do Campo Desconto do
Movimento Gerado por Contrato do
TOP

Impedir que o Desconto do movimento seja
alterado pelo TOTVS Gestão de Estoques,
Compras e Faturamento quando identificado
que o movimento foi gerado através de
contratos do TOTVS Obras e Projetos que
contenham dedução e discriminação de valor
de dedução e retenção.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233736404

43 Exportação/Importação de Cotação
por Planilha

Possibilidade de exportar/importar planilha de http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=232816781
orçamento/negociação da cotação, facilitando
o registro de orçamento/negociação da
cotação.
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