
 

 
 

  

 

 

 

 

 
Add-On B1Bank 

 
Release 

Histórico: 

Versão Status Data 

22.07.01 Liberado 11/07/2022 

    

Observações: 

 

 

 

 

 

Página 1 de 206 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 2 de 206 

 

 

 

 

Índice 

Sumário 
Índice 2 

1. Participantes ........................................................................................................................ 11 

2 Versões ................................................................................................................................ 11 

2.1 Release 22.07.01. ........................................................................................................................... 11 

2.2 Release 22.06.03 ............................................................................................................................ 11 

2.3 Release 22.06.02. ........................................................................................................................... 11 

2.4 Release 22.06.01 ............................................................................................................................ 11 

2.5 Release 22.05.01. ........................................................................................................................... 11 

2.6 Release 22.03.01. ........................................................................................................................... 12 

2.7 Release 22.01.02. ........................................................................................................................... 12 

2.8 Release 21.11.03 ............................................................................................................................ 12 

2.9 Release 21.09.02. ........................................................................................................................... 12 

2.10 Release 21.09.01 ............................................................................................................................ 12 

2.11 Release 21.07.08. ........................................................................................................................... 12 

2.12 Release 21.07.04 Ajustes no dígito verificador do Nosso número para o 
Banco Daycoval ............................................................................................................................................ 12 

2.13 Release 21.07.03 ............................................................................................................................ 12 
2.13.1 Mensagem na remessa .......................................................................... 12 

2.14 Release 21.07.01 ............................................................................................................................ 16 
2.14.1 Utilizar imposto retido (fixar parâmetro) ................................................... 16 

2.15 Release 21.06.04 ............................................................................................................................ 17 
2.15.1 Campos de “Filial” e “Auxiliar Agr.” na tela de impressão de 
boletos 17 

2.16 Release 21.06.03 ............................................................................................................................ 18 
2.16.1 Ignorar Parcelas à vista ......................................................................... 18 

2.17 Release 21.04.02 ............................................................................................................................ 20 
2.17.1 2.16.1 Pesquisa e agrupamento de títulos por campo auxiliar ...................... 20 

2.18 Release 21.02.05 ............................................................................................................................ 21 
2.18.1 Utilização de carteira de PAGAMENTO PIX. ................................................ 21 

2.19 Release 20.11.04 ............................................................................................................................ 26 
2.19.1 Parâmetro para informar o "Nome Fantasia" ao invés do 
"Nome da Filial" No Header do arquivo de remessa. .................................................. 26 

2.19.2 Exclusão de carteira nunca utilizada ......................................................... 27 

2.19.3 Mostrar Nome das contas contábeis na Aba Contabilidade do 
cadastro da carteira ............................................................................................ 27 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 3 de 206 

 

 

2.19.4 Filtrar Carteira por documento/NFe na tela de seleção de 
títulos 28 

2.19.5 Filtrar por data de lançamento na tela de Cadastro de Lote .......................... 29 

2.19.6 Grupo de Destinatários de E-mail para auxiliar no envio 

através do Assistente Financeiro ............................................................................ 29 

2.19.7 Validação dos campos “código de barras” e “linha digitável” 
para Modalidade do Tipo DOC,TED e Transferência (CP) ............................................ 33 

2.19.8 Não permitir que seja informada a carteira de origem no 

campo "Remessa Carteira". .................................................................................. 33 

2.19.9 Marcação do “Flag” ao enviar boleto para o cliente através da 
tela do titulo ....................................................................................................... 34 

2.20 Release 20.11.02 ............................................................................................................................ 37 
2.20.1 Boleto com característica de Fatura .......................................................... 37 

2.20.2 Agrupamento de títulos por Número de referência do cliente ........................ 40 

2.20.3 Funções do IntegradorBank nas configurações gerais do Addon .................... 43 

2.25.1 Integração via Service Layer ................................................................... 44 

2.25.2 Gerar Remessa de títulos de pagamento de forma automática ...................... 44 

2.25.3 Inclusão de novas variáveis para nomenclatura do boleto. ........................... 45 

2.26 Release 20.10.03 ............................................................................................................................ 46 
2.26.1 Gerar contas a receber de custas cartório (Exclusivo para 

carteira de recebimento) ..................................................................................... 46 

2.26.2 Baixa Parcelada para carteira de recebimento ............................................ 46 

2.27 Release 20.09.07 ............................................................................................................................ 48 
2.27.1 Inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) .................................... 48 

2.27.2 Importação de Extrato padrão CNAB ........................................................ 50 

2.28 Release 20.09.06 ............................................................................................................................ 55 

2.29 Release 20.08.06 ............................................................................................................................ 59 
2.29.1 Ajuste na opção de baixa agrupada para títulos agrupados .......................... 59 

2.30 Release 20.08.01 ............................................................................................................................ 60 
2.30.1 Débito automático Carteira de Recebimento .............................................. 60 

2.31 Release 20.07.05 ............................................................................................................................ 65 
2.31.1 Baixa de contas a pagar como transferência para 

pagamentos como TED/DOC/Transf. ....................................................................... 65 

2.32 Release 20.06.01 ............................................................................................................................ 65 
2.32.1 Geração de Boleto na remessa ................................................................ 65 

2.32.2 Envio de e-mail em formato de tabela (Assistente Financeiro) ...................... 66 

2.32.3 Geração de contas a pagar para cliente .................................................... 67 

2.32.4 Inserir Nosso Número e Identificador do título no LCM para 

carga de Sistema Legado. ..................................................................................... 70 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 4 de 206 

 

 

2.33 Release 20.05.03 ............................................................................................................................ 70 
2.33.1 Pagamento de boleto tendo Factoring como cedente e 
empresa pagadora como Sacador avalista ............................................................... 70 

2.33.2 Pagamento de boleto tendo Sacador avalista diferente da 
empresa cedente. ............................................................................................... 71 

2.33.3 Incluso as sub-ocorrências para carteira de cobrança 240 
posições do banco do brasil .................................................................................. 72 

2.33.4 Ao informar o “Projeto” no documento de origem, o mesmo 
será gravado no contas a pagar/receber na baixa do título. ........................................ 72 

2.33.5 Incluso no assistente financeiro a impressão de boletos e 
notas 72 

2.34 Release 20.04.00 ............................................................................................................................ 72 
2.34.1 Inclusão de campos na tabela SPBZ_IB_EMLRESULT ................................... 72 

2.34.2 Inclusão de campo de usuário no PN para escolha do modelo 
de e-e-mail. ....................................................................................................... 73 

2.34.3 Inclusão da data de Lançamento e Vencimento no envio 

de títulos vencidos e a vencer ............................................................................... 73 

2.34.4 Envio de nota sem boleto no assistente financeiro ...................................... 74 

2.35 Release 20.03.03 ............................................................................................................................ 75 
2.35.1 Ajustes referente seleção de títulos DDA (#30500) ..................................... 75 

2.35.2 Ajuste referente a impressão de boletos e envio através do 

assistente financeiro para notas geradas através do addon UNE em 
ambiente Hana (#30463) .................................................................................... 75 

2.35.3 Ajuste referente preenchimento do endereço no arquivo de 

remessa (#30345) ............................................................................................. 75 

2.36 Release 20.03.02 ............................................................................................................................ 76 
2.36.1 Tipo de retorno para desconto de duplicata ............................................... 76 

2.36.2 Modalidade GPS ajustado para seguir o mesmo padrão de 

lançamento dos demais impostos .......................................................................... 79 

2.37 Release 6.14.88 .............................................................................................................................. 80 
2.37.1 Devolução de notas de saída com títulos vinculados .................................... 80 

2.37.2 Saldo referente notas devolvidas na Seleção de títulos a 

receber 80 

2.37.3 Incluso no relatório de títulos a pagar a coluna “Modalidade” ........................ 82 

2.38 Release 6.14.85 .............................................................................................................................. 82 
2.38.1 Aprovação de pagamento ....................................................................... 82 

2.39 Release 6.14.84 .............................................................................................................................. 86 
2.39.1 Inserido na tela de seleção de títulos a receber filtro de 
busca por modelo de nota fiscal. ............................................................................ 86 

2.39.2 Inserido dois novos parâmetros na tela de Configurações 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 5 de 206 

 

 

Gerais: 86 

2.39.3 Novo filtro na tela de seleção de títulos a receber para notas 
fiscais que estão autorizadas na SEFAZ ou Prefeitura. .............................................. 88 

2.39.4 Novo campo no cadastro de modelo de nota fiscal para indicar 

se o modelo exige autorização na SEFAZ ou Prefeitura, tornando assim ......................... 88 

2.39.5 as notas que fazem parte desses modelos elegíveis para a 
validação acima. ................................................................................................. 89 

2.39.6 Na tela de Seleção de títulos DDA é possível organizar os 

títulos por coluna, basta clicar duas vezes na coluna necessária. ................................. 89 

2.39.7 Atualizado as sub-ocorrência dos banco Safra(422) e Banco 
do Brasil(001). .................................................................................................... 89 

2.39.8 Verificação da licença vinculada a carteira com o tipo de 

carteira informado ............................................................................................... 89 

2.41.1 Inserido na tela de manutenção de título a busca por número 
de lote 90 

2.41.2 Seleção “rejeitado” para títulos de pagamento rejeitados 
no arquivo de retorno. ......................................................................................... 91 

2.41.3 Anulação do processo de delegação no retorno quando a 
conta delegação for a mesma que a conta banco. ..................................................... 92 

2.41.4 Parametro para informar consulta formatada na geração de 
títulos de pagamento .......................................................................................... 92 

2.42 Release 6.14.79 .............................................................................................................................. 93 
2.42.1 Melhorias presentes nessa versão ............................................................ 93 

2.42.2 Obs.: Se a origem do Texto pré-definido estiver configurada para algum tipo 
de documento específico (LCM, Nota Fiscal ou Adiantamento), esse documento passa a 

não considerar os textos pré-definidos com a origem “Todos” . .................................................. 93 

2.43 Release 6.14.78 .............................................................................................................................. 94 
2.43.1 Melhorias presentes nessa versão ............................................................ 94 

2.44 Release 6.14.77 .............................................................................................................................. 95 
2.44.1 Melhorias presentes nessa versão ............................................................ 95 

2.45 Release 6.14.71 .............................................................................................................................. 96 
2.45.1 Chamados atendidos por essa versão ....................................................... 96 

2.45.2 Melhorias presentes nessa versão ............................................................ 97 

2.46 Release 6.14.70 .............................................................................................................................. 97 
2.46.1 Chamados atendidos por essa versão ....................................................... 97 

2.46.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 100 

2.47 Release 6.14.67 ............................................................................................................................ 100 
2.47.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 100 

2.47.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 100 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 6 de 206 

 

 

2.48 Release 6.14.63 ............................................................................................................................ 101 
2.48.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 101 

2.48.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 101 

2.49 Release 6.14.62 ............................................................................................................................ 102 
2.49.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 102 

2.49.2 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 102 

2.50 Release 6.14.61 ............................................................................................................................ 103 
2.50.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 103 

2.50.2 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 103 

2.51 Release 6.14.59 ............................................................................................................................ 103 
2.51.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 104 

2.51.2 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 104 

2.52 Release 6.14.54 ............................................................................................................................ 106 
2.52.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 106 

2.53 Release 6.14.53 ............................................................................................................................ 108 
2.53.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 109 

2.54 Release 6.14.52 ............................................................................................................................ 109 
2.54.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 109 

2.55 Release 6.14.51 ............................................................................................................................ 109 
2.55.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 109 

2.56 Release 6.14.41 ............................................................................................................................ 110 
2.56.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 110 

2.68 Release 6.14.40 ............................................................................................................................ 111 
2.68.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 111 

2.69 Release 6.14.09 ............................................................................................................................ 113 
2.69.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 113 

2.70 Release 6.14.00 ............................................................................................................................ 114 
2.70.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 114 

2.71 Release 6.13.10 ............................................................................................................................ 120 
2.71.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 120 

2.72 Release 6.13.09 ............................................................................................................................ 121 
2.72.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 121 

2.73 Release 6.13.08 ............................................................................................................................ 122 
2.73.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 122 

2.74 Release 6.13.07 ............................................................................................................................ 123 
2.74.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 123 

2.75 Release 6.13.06 ............................................................................................................................ 123 
2.75.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 123 

2.76 Release 6.13.01, 6.13.02, 6.13.03, 6.13.04 e 6.13.05 ................................................................... 126 

2.77 Release 6.13.00 ............................................................................................................................ 126 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 7 de 206 

 

 

2.77.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 126 

2.78 Release 6.11.01 ............................................................................................................................ 130 
2.78.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 130 

2.79 Release 6.11.00 ............................................................................................................................ 130 
2.79.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 130 

2.79.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 133 

2.80 Release 6.10.05 ............................................................................................................................ 133 
2.80.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 133 

2.81 Release 6.10.04 ............................................................................................................................ 134 
2.81.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 134 

2.82 Release 6.10.03 ............................................................................................................................ 134 
2.82.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 134 

2.83 Release 6.10.02 ............................................................................................................................ 134 
2.83.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 134 

2.84 Release 6.10.01 ............................................................................................................................ 136 
2.84.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 136 

2.85 Release 6.10.00 ............................................................................................................................ 136 
2.85.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 136 

2.85.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 137 

2.86 Release 6.9.07 .............................................................................................................................. 139 
2.86.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 139 

2.87 Release 6.9.06 .............................................................................................................................. 139 
2.87.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 139 

2.88 Release 6.9.05 .............................................................................................................................. 139 
2.88.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 139 

2.89 Release 6.9.04 .............................................................................................................................. 140 

2.90 Release 6.9.03 .............................................................................................................................. 140 
2.90.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 140 

2.90.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 140 

2.91 Release 6.9.02 .............................................................................................................................. 140 
2.91.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 140 

2.91.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 141 

2.92 Release 6.9.01 .............................................................................................................................. 141 

2.93 Release 6.9.00 .............................................................................................................................. 141 
2.93.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 141 

2.93.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 142 

2.94 Release 6.8.12 .............................................................................................................................. 158 

2.95 Release 6.8.11 .............................................................................................................................. 158 

2.96 Release 6.8.10 .............................................................................................................................. 158 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 8 de 206 

 

 

2.97 Release 6.8.9 ................................................................................................................................ 158 

2.98 Release 6.8.8 ................................................................................................................................ 158 

2.99 Release 6.8.7 ................................................................................................................................ 158 

2.100 Release 6.8.6 ................................................................................................................................ 158 

2.101 Release 6.8.5 ................................................................................................................................ 158 

2.102 Release 6.8.4 ................................................................................................................................ 158 

2.103 Release 6.8.3 ................................................................................................................................ 159 

2.104 Release 6.8.2 ................................................................................................................................ 159 
2.104.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 159 

2.104.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 159 

2.105 Release 6.8.1 ................................................................................................................................ 159 
2.105.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 159 

2.105.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 160 

2.106 Release 6.8.0 ................................................................................................................................ 160 
2.106.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 160 

2.106.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 160 

2.107 Release 6.7.0 ................................................................................................................................ 161 
2.108.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 161 

2.108.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 161 

2.109 Release 6.6.3 ................................................................................................................................ 166 
2.109.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 166 

2.110 Release 6.6.2 ................................................................................................................................ 167 
2.110.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 167 

2.110.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 167 

2.111 Release 6.6.1 ................................................................................................................................ 168 
2.111.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 168 

2.112.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 169 

2.113 Release 6.6.0 ................................................................................................................................ 169 
2.113.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 169 

2.113.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 169 

2.114 Release 6.5.16 .............................................................................................................................. 170 

2.115 Release 6.5.15 .............................................................................................................................. 170 
2.115.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 170 

2.116 Release 6.5.14 .............................................................................................................................. 170 

2.117 Release 6.5.13 .............................................................................................................................. 170 
2.117.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 170 

2.118 Release 6.5.12 .............................................................................................................................. 170 
2.118.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 170 

2.119 Release 6.5.11 .............................................................................................................................. 170 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 9 de 206 

 

 

2.119.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 171 

2.120 Release 6.5.10 .............................................................................................................................. 171 
2.120.1 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 171 

2.121 Release 6.5.9 ................................................................................................................................ 171 

2.122 Release 6.5.8 ................................................................................................................................ 171 

2.123 Release 6.5.7 ................................................................................................................................ 171 

2.124 Release 6.5.6 ................................................................................................................................ 171 
2.124.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 172 

2.125 Release 6.5.5 ................................................................................................................................ 172 
2.125.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 172 

2.125.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 172 

2.128 Release 6.5.4 ................................................................................................................................ 174 

2.129 Release 6.5.3 ................................................................................................................................ 174 

2.130 Release 6.5.2 ................................................................................................................................ 174 

2.131 Release 6.5.1 ................................................................................................................................ 174 

2.132 Release 6.5.0 ................................................................................................................................ 174 
2.132.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 174 

2.132.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 174 

2.133 Release 6.4.6 ................................................................................................................................ 190 
2.133.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 190 

2.133.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 190 

2.134 Release 6.4.5 ................................................................................................................................ 191 
2.134.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 191 

2.134.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 191 

2.135 Release 6.4.4 ................................................................................................................................ 192 
2.135.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 192 

2.135.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 192 

2.136 Release 6.4.3 ................................................................................................................................ 192 

2.137 Release 6.4.2 ................................................................................................................................ 192 

2.138 Release 6.4.1 ................................................................................................................................ 193 
2.138.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 193 

2.138.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 193 

2.139 Release 6.4.0 ................................................................................................................................ 200 
2.139.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 200 

2.139.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 200 

2.139.3 Observações Importantes ..................................................................... 203 

2.140 Release 6.3.11 .............................................................................................................................. 204 
2.140.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 204 

2.140.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 205 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 10 de 206 

 

 

2.141 Release 6.3.10 .............................................................................................................................. 206 

2.142 Release 6.3.9 ................................................................................................................................ 206 

2.143 Release 6.3.8 ................................................................................................................................ 206 

2.144 Release 6.3.7 ................................................................................................................................ 206 

2.145 Release 6.3.6 ................................................................................................................................ 207 
2.145.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 207 

2.145.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 207 

2.146 Release 6.3.5 ................................................................................................................................ 208 
2.146.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 208 

2.146.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 208 

2.147 Release 6.3.4 ................................................................................................................................ 209 
2.147.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 209 

2.147.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 209 

2.148 Release 6.3.3 ................................................................................................................................ 211 
2.148.1 Chamados atendidos por essa versão ..................................................... 211 

2.148.2 Melhorias presentes nessa versão .......................................................... 211 

 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 11 de 206 

 

 

 

1. Participantes 
 

Nome Empresa Atuação 

Fábrica de Software Tax4all Fábrica de Software 

 
2 Versões 

 
• Importante: A partir da versão 20.08.06 os arquivos 

de layouts bancários com extensão do tipo .conf2 

devem ser atualizados para arquivos do tipo .sbnk 
 

2.1  Release 22.07.01 
Ajuste na seleção de títulos a pagar para que seja desconsiderado as filiais cujo o usuário 

não possui atribuição em seu usuário. 
Anteriormente essa função era apenas para contas a receber. 

 

2.2 Release 22.06.03 
Ajuste na versão Lightweight devido ao fato que o SLD altera a data de modificação do add-on, 

causando com que cada máquina/terminal tenha uma data de instalação diferente para o B1Bank, 

ocorrendo a criação de campos. 

A versão Lightweight agora irá gravar a data de compilação internamente, e o B1Bank só irá criar 

campos quando uma nova versão for detectada ou o campo da data de atualização estiver vazio. 
 

2.3  Release 22.06.02 
Ajuste no assistente financeiro (Hana) onde as notas agrupadas não eram exibidas no disparo de 

emails a vencer. 
 

2.4  Release 22.06.01 
Alteração na mensagem que ocorre quando um extrato vai baixar um depósito, mas a ocorrência é 

diferente do tipo “Liquidação”. A nova mensagem exibirá “Processado com sucesso (Sem ação)” 

para indicar que a ocorrência encaminhada no arquivo não baixa depósito. 
 

2.5  Release 22.05.01 
Ajuste no Contas a pagar da caixa cujo o identificador precisa ser alinhado à direita em um caso 

específico onde há multiplas prestações. Criado nova configuração para o contas a pagar da Caixa 

Econômica Federal. 
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2.6  Release 22.03.01 
Ajuste no lançamento de desconto no Contas a pagar que, às vezes, lançava duas vezes (um nativo 

do SAP e outro pelo B1Bank) quando o valor para baixa está como “Valor Pago”. 

Inclusão do boleto para obanco BMP Paribas. 
 

 

2.7  Release 22.01.02 
Inclusão das notas da invent no assistente financeiro e ajustes na tela de impressão de notas para 

não exibir títulos já liquidados. 
 

2.8  Release 21.11.03 
Ajustes na linha digitável para o Banco Caixa Econômica Digital. 

 
 

2.9  Release 21.09.02 
Inclusão do campo tipo pessoa nos detalhes do imposto GPS. 

 

2.10 Release 21.09.01 
Inclusão de filtro para que o usuário não tenha acesso à filiais que não está atribuído. 
Inclusão de limite de 300 boletos na impressão em lote para evitar excesso de memória. 

 

2.11 Release 21.07.08 
Ajustes no HTML da Caixa Econômica Federal e melhoria do log do DDA, onde será inclusa a data 

do pagamento do boleto. 
 

 

2.12 Release 21.07.04 
Ajustes no dígito verificador do Nosso número para o Banco Daycoval 

 

 

2.13 Release 21.07.03 

 
2.13.1 Mensagem na remessa 

 

 

Ao atualizar o add-on, será criado uma nova tela em Integração Bancária -> Configurações -> 

Mensagens. 

Nessa tela, serão carregadas 80 mensagens disponíveis para serem encaminhadas na remessa. 
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Para configurar as consultas, clique na linha da mensagem que deseja configurar e clique no 

botão SPBZ_CNAB_QUERY1 

 

Na tela SPBZ_CNAB_QUERY1, informe o código da carteira, o Tipo de onde irá capturar a 
informação e informe a consulta no campo "Query". 

Exemplo: 

 
 

 
No campo "Tipo", informe a origem do documento para cada consulta, onde deve ser utilizado as 

variáveis @DocEntry, @TransID ou @CardCode na condição para que o add-on localize 

corretamente o título de acordo com a informação de origem. 
Também é obrigatório a utilização da cláusula TOP 1. 

Repita a configuração para cada mensagem a ser impressa na remessa. 
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A elaboração da consulta fica a cargo da consultoria. 

 
Após a configuração das mensagens a serem utilizadas, habilite o registro de mensagens para a 
carteira configurar. 

Caso a flag esteja marcada, não será gerado o registro de detalhes. 

Exemplo: 

 

 
Após consultas criadas e registro de detalhe habilitado, gere a remessa para os lotes da carteira e 

verifique o resultado da consulta na remessa. 

Exemplo: 

 

 
As mensagens configuradas no layout que não possuem consultas informarão Brancos, conforme 

modelo do cliente encaminhado. 
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2.14 Release 21.07.01 

 
2.14.1 Utilizar imposto retido (fixar parâmetro) 

Nas configurações gerais do add-on, foi incluso nova flag "Utilizar imposto retido". Ao marcar, a 

flag será marcada automaticamente na Nota Fiscal e Nas seleções de títulos à pagar e a receber. 

Exemplo abaixo 
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2.15  Release 21.06.04 

2.15.1 Campos de “Filial” e “Auxiliar Agr.” na tela de impressão de boletos 
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2.16  Release 21.06.03 

 
2.16.1 Ignorar Parcelas à vista 

Criada nova flag “Ignorar parcela à vista”, disponível na aba “Outros” do cadastro da carteira. 
 

 
Com a flag ligada, o add-on irá ignorar as prestações cuja data do vencimento for a mesma da data 

do lançamento do documento de marketing, parâmetro configurável no SAP, nas “Condições de 

pagamento”. 

 

A parcela à vista não será exibida para geração de títulos, mesmo que esteja aberta, e deverá ser 

baixada manualmente pelo usuário. 
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Ao gerar títulos diretamente na nota fiscal, a prestação à vista também não será gerada. 
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2.17  Release 21.04.02 

 
2.17.1 2.16.1 Pesquisa e agrupamento de títulos por campo auxiliar 

Essa função permite pesquisar e/ou agrupar títulos através de informações descritas no campo [IB 
Agrupador auxiliar] da nota fiscal 
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2.18  Release 21.02.05 

 
2.18.1 Utilização de carteira de PAGAMENTO PIX. 

Para pagamento PIX do tipo Transferência é necessário informar para qual chave PIX o 

pagamento será enviado. Essas informações podem ser pré-cadastradas no cadastro do PN para 
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aparecer na tela seleção de títulos. 

 

 

Tela de seleção de títulos 

Ao escolher a modalidade “45 PIX TRANFERENCIA ITAU” ou “46 PIX TRANSFERENCIA OUTROS 

BANCOS” 

É o obrigatório o preenchimento do campo PIX-Tipo informando qual tipo de pagamento será 

efetuado. 
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Ao informar o tipo de pagamento clique na lupa do campo PIX – Chave para o carregamento 

automático da informação pré-cadastrada no cadastro do PN. No exemplo abaixo estamos usando 

o Tipo de pagamento “Chave-Email” 

Após a geração do título a informação será gravada no título gerado conforme imagem abaixo 
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Ao escolher a modalidade “47 PIX QR-CODE ITAU” ou “48 PIX QR-CODE OUTROS BANCOS” 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 25 de 206 

 

 

 

 

É obrigatório o preenchimento do campo PIX – Chave (QR-CODE). Nesse campo deve ser 

preenchido a chave do QR-CODE dinâmico ou estático. O Preenchimento desse campo também 

pode ser efetuado através de um leitor de QR-CODE. 

No Exemplo abaixo estamos usando a Modalidade de pagamento “PIX QR-CODE ITAÚ” com um 

QR-CODE estático 
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2.19 Release 20.11.04 

2.19.1 Parâmetro para informar o "Nome Fantasia" ao invés do "Nome da 
Filial" No Header do arquivo de remessa. 

Incluímos um flag na tela de Configurações Gerais para informar se devera ser utilizado o 
nome fantasiaao invés da razão social nos headers dos arquivos. 

 

 
 

- Obs.: Em caso de bases Multifilial será informado o nome fantasia do 
cadastro da filial 
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2.19.2 Exclusão de carteira nunca utilizada 

Foi habilitada a função “Remover” no cadastro de carteiras, ele verifica se a carteira foi 
utilizada, se foi utilizada em algum momento, não poderá ser excluída. 

 
 

 

 
2.19.3 Mostrar Nome das contas contábeis na Aba Contabilidade do 

cadastro da carteira 

Ao posicionar o mouse sobre uma conta contábil, aparece um tooltip com o nome da 
conta. (Este recurso está habilitado em todas as contas contábeis desta tela) 
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2.19.4 Filtrar Carteira por documento/NFe na tela de seleção de títulos 

Foi inserido um novo flag na tela de seleção de títulos (receber) que verifica a carteira que 
está vinculada ao documento de origem. O filtro se aplica a tela de Nota Fiscal de Saída, 
Adiantamentos e Lançamentos Contábeis. 
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2.19.5 Filtrar por data de lançamento na tela de Cadastro de Lote 

Foi incluído dois filtros (Data de Lançamento De e Data de Lançamento Até) na tela de 

cadastro de Lote, para auxiliar a pesquisa por estas datas. 

 
 

2.19.6 Grupo de Destinatários de E-mail para auxiliar no envio através do 
Assistente Financeiro 

Para usar essa funcionalidade siga as instruções abaixo: 

- Entre em Ferramentas >> Ferramentas de personalização >> Campos 
definidos pelo usuário Administração. 
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Depois entre em Cadastros >> Parceiros de Negócios >> Parceiros de Negócios 

- >> SBZ_EnvEml 
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Alterar a descrição do “Sim” para “Todos” 

 

E inclua as opções abaixo. 

V = Vencer e Vencidos 

B = V=Boletos e Danfe 
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Repeta o mesmo processo em Cadastros >> Parceiros de Negócios >> Pessoas de 
Contato >> SBZ_EnvEml 

 
 

b) Na demonstração abaixo alteramos os campos para envio de alertas a vencer e 
vencidos para o grupo de pessoas definido como “Vencer e Vencidos” tanto do 
contato quanto do cadastro geral do PN. E Boletos e Nota para o grupo Boleto e 

DANFE informado na aba contato. 

Ex. No cadastro do contato, está definido para enviarmos para o grupo Boleto e DANFE. 
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No assistente será enviado apenas para quem está definido como Boleto e Danfe. 

No caso dos alertas será enviado apenas para os que estiverem definidos como Vencer e 
Vencidos. 

 
 
2.19.7 Validação dos campos “código de barras” e “linha digitável” para 

Modalidade do Tipo DOC,TED e Transferência (CP) 

Caso a linha digitável ou código de barras seja preenchido nas modalidades acima o 
usuário será informado que o preenchimento dessas informações não é necessário para 

essas modalidades 
 

 

 

 
2.19.8 Não permitir que seja informada a carteira de origem no campo 

"Remessa Carteira". 

Não será permitido informar nos campos “Nº Carteira” e “Remessa Carteira” o mesmo 
número de carteira. Caso ocorra será apresentado a mensagem a seguir, impedindo a 
adição ou atualização da carteira nesta situação. 
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2.19.9 Marcação do “Flag” ao enviar boleto para o cliente através da tela 

do titulo 

Ao fazer o envio do boleto pela tela de “Títulos”. O addon faz a marcação do flag “E-
mail Boleto/Nota”, e a data do envio. 
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2.19.10 Parâmetros “% Variação reconhecimento automático (DDA)” para 
reconhecimento do DDA considerando valor maior/menor 

Incluso parâmetro na configuração geral das carteiras para verificar na importação do 
arquivo DDA a diferença do valor do documento em relação ao valor informado no arquivo. 
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No exemplo abaixo a nota esta com a parcela no valor de 458,00. E o percentual está 
configurado para aceitar ate 5% para cima e para baixo no valor. 

Por alguma questão de arredondamento do pagamento do DDA, a parcela pode ter um 

desvio para cima ou para baixo, no caso do exemplo foi 1 real para cima. 

 

O DDA fara o reconhecimento da parcela respeitando o percentual definido na configuração 
geral. 
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2.20 Release 20.11.02 

 
2.20.1 Boleto com característica de Fatura 

Essa funcionalidade permite mostrar no demonstrativo do boleto campos específicos do documento de 
origem. Somente para Nota Fiscal, Lançamento contábil e Adiantamento. 

 

a) Coloque o HTML na pasta de ampliação com a nomenclatura especificada abaixo 
“CarnetReciboTopoPersonalizado_CódigoDaCarteira” Exemplo abaixo: 
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b) Crie a consulta formatada e vincule nas configurações gerais addon 
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Abaixo temos alguns exemplos de consulta formatada criada para banco nordeste que informa na 
discriminação do boleto os itens da nota. 

 

*Hana 
SELECT STRING_AGG('<tr><td>' || IFNULL(INV1."Dscription",'') || '</td><td class="center">' || OINV."Serial" 
|| '</td><td class="center">' || ONFM."NfmName" || '</td><td class="right">R$ ' 
|| REPLACE(CAST(INV1."LineTotal" AS Decimal(15,2)),'.',',') || '</td></tr>','') 
FROM INV1 
INNER JOIN OINV ON OINV."DocEntry"=INV1."DocEntry" 
INNER JOIN ONFM ON ONFM."AbsEntry"=OINV."Model" 
WHERE INV1."DocEntry" = @DocEntry 

 

*SQL 
SELECT TOP 1 STRING_AGG('<tr><td>' + ISNULL(INV1."Dscription",'') + '</td><td>' + ISNULL(INV1."FreeTxt",'') + 

'</td><td></td><td>R$ ' 
+ REPLACE(CONVERT(Decimal(15,2),INV1."LineTotal"),'.',',') + '</td></tr>','') 
FROM INV1 WHERE INV1."DocEntry" = @DocEntry 

 
Veja que na tela de seleção de títulos a coluna “Demonstrativo” será preenchida com as informações do item 
da nota. E essa informação aparece na impressão do boleto. 
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2.20.2 Agrupamento de títulos por Número de referência do cliente 

Essa função permite o agrupamento do título usando a informação do campo “N° de Ref. Do Cliente” 

na nota fiscal. Segue exemplo abaixo: 

Nota 1 
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Nota 2 

 
 

- Opção Selecionada: 
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- Título Gerado: 
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2.20.3 Funções do IntegradorBank nas configurações gerais do Addon 

 
No Campo “Tipo documento” informe qual tipo de documento será acatado na geração 
automática do título. 

 

Os campos “Consulta Formatada LCM” e “Consulta Formatada NF” pode ser usado para 

consultas especificas para apoio na forma de geração dos títulos. 

 

O Agrupamento dos títulos podem ser efetuadas de três formas: 

 

2.21 Opção “Agrupar Títulos” que segue o agrupamento padrão definido no cadastro da 

carteira. 

 

2.22 Opção “Agrupar por N° de ref do PN” exemplo no tópico 2.1.2 do release. 

 

2.23 Opção “Agrupar por data de Vencimento”, se selecionada essa função é necessário 

informar na opção “Data de vencimento para Agrupamento” se o título será agrupado 

pelo maior ou menor vencimento. Como mostra a figura abaixo. 

2.24  
 

2.25 Opção “Assistente Financeiro – Enviar Boletos Agrupados”, essa função segue o 

mesmo padrão de envio de e-mails agrupado descrita no módulo do assistente financeiro. 
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2.25.1 Integração via Service Layer 

Habilite o parâmetro e informe sua URL Servidor juntamente com usuário e senha do SAP 

 

 
2.25.2 Gerar Remessa de títulos de pagamento de forma automática 

Este parâmetro permite gerar o arquivo de remessa de forma automática após efetuar a geração 

de títulos na tela de seleção de títulos a pagar. 

O arquivo de remessa será gerado no diretório informado no cadastro da carteira. 
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2.25.3 Inclusão de novas variáveis para nomenclatura do boleto. 

{CardCode} - Código do cliente 
{NumAtCard} - Numero de Referência do cliente (Campo na nota) 

{DocDueDate} - Data de vencimento do título 

 

Para essa funcionalidade informe a variável no cadastro da carteira no campo “Fómula 
arquivo” 

 

 
Exemplo de como ficará a nomenclatura utilizando a fórmula 

- Boleto-{CardCode}-{NumAtCard}{DocDueDate} 
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2.26 Release 20.10.03 

 
2.26.1 Gerar contas a receber de custas cartório (Exclusivo para carteira 

de recebimento) 

Essa função permite gerar umas contas a receber de custas em cartório para o PN informado no 

título. Para isso deve-se informar na configuração da carteira a conta contábil e selecionar a opção 

“Gerar contas a receber de custas cartório” 

 
 

2.26.2 Baixa Parcelada para carteira de recebimento 

Essa funcionalidade permite gerar títulos com valor parcial para o cliente final permitindo a baixa 

parcelada do documento de origem. Para usar essa funcionalidade siga as instruções abaixo: 
 

a) Configure a carteira para permitir alterar o valor na remessa 
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b) Na tela de seleção de titulo você poderá informar se vai gerar o titulo com o valor 
total ou parcial, permitindo assim a baixa patcial do documento de origem no 
processamento do retorno. 

c) Caso o título seja informado como baixa parcial será permitido gerar novos títulos 
com o saldo restante. 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 48 de 206 

 

 

 

 
 

 

 

2.27 Release 20.09.07 

2.27.1 Inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

Caso a empresa permita o gerenciamento de proteção de dados pessoais e o seja determinado que 

o PN terá os dados protegidos, o número da conta do PN não ficará visível para o usuário. Aparecerá 

um número criptografado. 
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2.27.2 Importação de Extrato padrão CNAB 

Essa função permite a importação de extrato no padrão CNAB. Para isso siga as orientações abaixo: 
 

a) Cadastre a conta ao qual o extrato se refere no cadastro de contas bancária da 
empresa e vincule a mesma a uma conta contábil. 
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b) Entre na tela “Processar extrato Bancário Externo” 

 
c) Informe a conta ao qual o extrato será processado e clique em importar. 
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d) No tipo de importação escolha o banco ao qual o extrato pertence e clique em 

... para buscar o arquivo em um diretório de sua escolha depois clique em importar. 
 

e) Caso haja alguma linha do extrato que você tenha parametrizado para o addon 
gerar um LCM, o addon mostrara na tela Lançamento Extrato a linha selecionada. 
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Clique em fechar e depois em Atualizar. 
 

f) Caso queira parametrizar o addon para gerar LCM de alguma linha do extrato 
clique no botão “Parâmetro Extrato” e informe o código externo vinculando a conta 

contábil ao qual será gerado o LCM. Conforme exemplo abaixo. Dessa forma o 
Addon gera um Lançamento contábil da linha desejada. 
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2.28 Release 20.09.06 

2.28.1 Inclusão de integração com Banco Cora 

Para integração bancária com o banco cora siga os 

passos abaixo: No cadastro do banco selecione a 

opção “comunicação via API” 
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Na configuração da carteira selecione as opções “Comunicação via API”, “Banco emite boleto”, 

“Banco gera nosso n°”, “Sem comunicação CNAB” 

Na Aba Geral clique em “Login API” e informe o login e senha de sua API no banco Cora 
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Quando você colocar o login de acesso o Addon preencherá automaticamente a ocorrência de 

Liquidação não havendo necessidade de preenchimento manual. 
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Faça a geração de títulos normalmente, e após a geração do título não há necessidade de entrar 

na tela de geração de remessa, pois o envio dos títulos serão efetuados na de lote. Consulte o lote 

e clique em “Enviar para API”. 
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No processamento do retorno não há necessidade de buscar o arquivo de retorno em um diretório. 

Informe somente a carteira e clique em carregar e depois em processar. 

 

 

2.29 Release 20.08.06 

2.29.1 Ajuste na opção de baixa agrupada para títulos agrupados 

Para empresas multi-filial caso o parâmetro esteja selecionado ao agrupar os títulos os mesmos 

serão separados por filial. 
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2.30 Release 20.08.01 

2.30.1 Débito automático Carteira de Recebimento 

a) Configuração da carteira 

 
Para as carteiras de débito automático, selecione opção "Habilitar Débito Automático" no 
cadastro da carteira, aba "Geral". 
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Ao habilitar essa opção, na seleção de títulos, o Add-on irá permitir que informe a Conta 
para débito para cada título. A contra padrão será informada na linha para cada PN: 

 
Nas configurações gerais do Add-on, é possível apontar consulta formatada para localizar 
as contas do PN no Contas a Receber: 
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b) Mudança nos campos “[IB]Deb auto- Id Cliente Empresa” e “[IB]Deb auto- Id 

Cliente Banco”. 

Atenção: Os campos “[IB]Deb auto - Id Cliente Empresa” e “[IB]Deb auto - Id Cliente 
Banco” agora serão apontados para cada conta do PN. Antes de atualizar a versão, 
recomendo reavaliar a integração. 

 

No cadastro do PN, na aba "Condições de pagamento", abra as contas do PN: 
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Informe o [IB]Deb auto - Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto - Id Cliente Banco para cada 
conta. 

OBS: Os campos antigos [IB]Deb auto - Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto - Id Cliente 
Banco ainda estão disponíveis no cadastro geral do PN, mas apenas serão informados na 

remessa caso o campo Cód. Conta Banco na seleção de títulos seja informado nulo. 

 
 

c) Mudança no Agrupamento 

O agrupamento irá considerar a conta informada na linha para agrupar. Títulos com contas 
diferentes não serão agrupados. 

 

Exemplo: 

Selecionadas 3 títulos para duas contas diferentes no mesmo PN: 
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Títulos agruparam para a conta com código 11 e um título não agrupou, para a conta 
com código 25. 
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2.31 Release 20.07.05 

2.31.1 Baixa de contas a pagar como transferência para pagamentos 

como TED/DOC/Transf. 

Ao processar um retorno de pagamento, este parâmetro permite baixar os pagamentos do tipo 

TED/DOC/Transf como transferência no contas a pagar do SAP. 

 
 

 
 

2.32 Release 20.06.01 

2.32.1 Geração de Boleto na remessa 

Esse parâmetro permite que os boletos sejam gerados automaticamente no diretório vinculado a 

carteira assim que a remessa é gerada. 
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2.32.2 Envio de e-mail em formato de tabela (Assistente Financeiro) 

Utilize as variáveis destacadas abaixo para envio de e-mail em formato de tabela conforme exemplo 
abaixo. 
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2.32.3 Geração de contas a pagar para cliente 

Essa funcionalidade permite a geração de título de pagamento para um cliente em caso de 

devolução sem vínculo com nota de origem 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 68 de 206 

 

 

 

 

 

Para isso é necessário selecionar a opção “Cliente” na tela de seleção de títulos a pagar 

Ao gerar o título, o mesmo aparece nas contas a pagar como saldo positivo. O procedimento de 
baixa será efetuado normalmente através do processamento de retorno. 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 69 de 206 

 

 

 

 

Ao processar o retorno de pagamento o título será baixado normalmente 

Creditando Banco/Debitando PN 
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2.32.4 Inserir Nosso Número e Identificador do título no LCM para carga 
de Sistema Legado. 

 
Foram criados 3 campos no LCM para registro dos títulos: “[IB]Id. Empresa”, “[IB]Número 
Bancário” e “[IB]Gerado (que pode ser informado a opção Sim ou Não) ”. 

A carga poderá ser feita por DTW padrão SAP com lançamentos contábeis e esses campos poderão 

ser carregados com as informações dos boletos pendentes. Quando os títulos forem gerados pela 

seleção de títulos esses campos devem ser preenchidos com os valores provenientes do LCM e não 

calculados pelo sistema, assim o time de consultoria externa poderá trabalhar mais facilmente a 

carga de boletos legados. O “[IB]Gerado” é para controlar se deve ou não ser gerado arquivo de 

remessa, podendo deixar os títulos prontos somente para o retorno de confirmação/liquidação. 

 

 

2.33 Release 20.05.03 

2.33.1 Pagamento de boleto tendo Factoring como cedente e empresa 

pagadora como Sacador avalista 

Essa funcionalidade permite pagamento de títulos (do tipo Boleto) cujo a factoring esteja como 

cedente e a empresa pagadora como sacador avalista. 

 

a) Cadastre a Factoring como Fornecedor no cadastro de PN 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 71 de 206 

 

 

 

b) Na seleção de títulos a pagar informe a factoring na coluna “Cedente”. Fazendo isso o Addon 

automaticamente informará na remessa que a empresa pagadora será o sacador avalista e 

a factoring será o cedente. 

 

 

2.33.2 Pagamento de boleto tendo Sacador avalista diferente da 
empresa cedente. 

Essa funcionalidade permite pagamento de títulos (do tipo Boleto) caso o boleto de pagamento 

tenha sacador avalista diferente da empresa cedente. 

 

Cadastre o Sacador avalista como fornecedor no cadastro de PN 

Na seleção de títulos a pagar informe a o sacador na coluna “Sacador Avalista”. 

 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 72 de 206 

 

 

 

2.33.3 Incluso as sub-ocorrências para carteira de cobrança 240 

posições do banco do brasil 

 
 

2.33.4 Ao informar o “Projeto” no documento de origem, o mesmo será 
gravado no contas a pagar/receber na baixa do título. 

 
 

2.33.5 Incluso no assistente financeiro a impressão de boletos e notas 

Essa funcionalidade permite a impressão dos documentos (Boleto/Nota) diretamente no assistente 

financeiro não substituindo o procedimento de geração desses documentos, ou seja, os documentos 

devem ser previamente gerados seguindo o procedimento padrão. 

OBS.: Ao escolher a opção “Imprimir boletos e notas” o e-mail não será enviado. 

 

 

2.34 Release 20.04.00 

2.34.1 Inclusão de campos na tabela SPBZ_IB_EMLRESULT 

As informações descritas nesses campos auxiliam o consultor na criação de relatórios que solicite 

a data de envio, o e-mail do destinatário e o modelo de e-mail utilizado para enviar as 

cobranças via assistente financeiro. 
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2.34.2 Inclusão de campo de usuário no PN para escolha do modelo de 

e-e-mail. 

Nesses campos o usuário pode definir no cadastro do PN qual modelo de e-mail será utilizado como 
padrão para envio os documentos via assistente financeiro. 

 
 

2.34.3 Inclusão da data de Lançamento e Vencimento no envio de 
títulos vencidos e a vencer 

Esses campos auxiliam na busca dos títulos e não tiram a obrigatoriedade de preenchimento dos 

campos . 

Exemplo: se o usuário informar o período de lançamento 01/04/2020 até 23/04/2020 com 10 dias 

de títulos vencidos. O addon fará a busca de 10 dias de títulos vencidos dentro desse período. 

Segue exemplo abaixo. 

Obs.: o mesmo procedimento funciona para o campo data de lançamento. 
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2.34.4 Envio de nota sem boleto no assistente financeiro 

Para essa funcionalidade é necessário que o cadastro da carteira esteja configurado como “Sem 

comunicação” e o título deverá ser gerado normalmente sem a necessidade de geração de boleto. 
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2.35 Release 20.03.03 

2.35.1 Ajustes referente seleção de títulos DDA (#30500) 

O addon passa a usar alguns parâmetros na identificação do título ao processar o arquivo: 

 

a) Nota fiscal ou LCM com o mesmo número de NF, Valor, Vencimento e CNPJ do PN. 

 

b) Caso não encontre na primeira busca, localiza pelo Valor, Vencimento e CNPJ do PN. 
 

c) Caso encontre mais de um documento com mesma NF, Valor, Vencimento e CNPJ do PN, o 

título é enviado para a aba “não identificados” para apontamento manual. (esse 

procedimento é possível somente com LCM, NF não permite criar dois títulos com mesma 

numeração). 

 

d) Caso encontre mais de um documento com mesmo Valor, Vencimento e CNPJ do PN, o título 

é enviado para aba “não identificados” para apontamento manual. 
 

Obs.: Uma vez que um documento seja selecionado para um título, o mesmo não 

aparece para seleção nos próximos, evitando duplicidade. (Exceto na seleção 

manual, que o mesmo título aparece novamente para seleção para o mesmo PN) 

 

 
2.35.2 Ajuste referente a impressão de boletos e envio através do 

assistente financeiro para notas geradas através do addon UNE 
em ambiente Hana (#30463) 

 
 

2.35.3 Ajuste referente preenchimento do endereço no arquivo de 
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remessa (#30345) 

 
 

2.36 Release 20.03.02 

2.36.1 Tipo de retorno para desconto de duplicata 

Esse tipo de retorno pode ser utilizado para títulos gerados em carteiras de cobrança simples, 

solicitando o desconto posteriormente via internetBank 

 

 
 

 

a) Para essa funcionalidade deve ser informado a conta de desconto de duplicata 
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b) Ao processar o retorno com a ocorrência vinculada ao tipo “confirmação desconto 
duplicata” o addon faz o lançamento debitando conta banco/creditando conta de 
título descontado conforme imagens abaixo: 
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c) Ao processar o retorno de liquidação o o addon faz o lançamento debitando conta de 

título descontado/creditando PN conforme imagens abaixo: 
 
 

 

 

 
 

2.36.2 Modalidade GPS ajustado para seguir o mesmo padrão de 
lançamento dos demais impostos 

a) Recomendamos que no documento de origem seja lançado somente o valor 
dos impostos sem juros e multa, e o valor de juros/multa seja informado 
somente no detalhamento do imposto na tela de seleção de título. 

 
 
 

 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 80 de 206 

 

 

2.37 Release 6.14.88 
 

2.37.1 Devolução de notas de saída com títulos vinculados 

Ao efetuar a devolução de uma nota fiscal vinculada a um título uma mensagem informativa 

aparece na tela para que o usuário tome as providências referente o título gerado (para gerar novos 

títulos o usuário deverá rejeitar os títulos vinculados a nota). O usuário pode optar por continuar 

com a devolução ou não. 

 

2.37.2 Saldo referente notas devolvidas na Seleção de títulos a receber 

Na seleção de títulos de recebimento aparecerá as notas devolvidas desde que exista saldo em sua 

parcela. 
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2.37.3 Incluso no relatório de títulos a pagar a coluna “Modalidade” 
 

 
 
 

2.38 Release 6.14.85 

2.38.1 Aprovação de pagamento 

Para essa funcionalidade é necessário habilitar o parametro nas configurações gerais do Addon 
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Após habilitar a funcionalidade entre no formulário padrão e informe o usuário aprovador dos títulos. 
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O Aprovador terá acesso a tela de liberação de titulos a pagar para informar quais tutulos serão liberados para 
pagamentro. 

 

 
Na tela de Seleção de Título a Pagar serão listados somente os títulos aprovados pelo gestor. 
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2.39 Release 6.14.84 

2.39.1 Inserido na tela de seleção de títulos a receber filtro de busca 

por modelo de nota fiscal. 
 

2.39.2 Inserido dois novos parâmetros na tela de Configurações Gerais: 

 
Um para indicar a consulta formatada que retorna se a nota está ou não autorizada na SEFAZ 

ou Prefeitura 
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A Select deve retornar o Status “S” ou “N” da tabela @SPBZ_MF_NF e na condição deve- 

se utilizar o U_DocEntry da nota para pesquisa com a variável @DocEntry 

 
Como exemplo abaixo para ilustrar: 
select CASE WHEN U_CodMsg = 100 or U_CodMsg = 101 or U_CodMsg = 1 THEN 'S' 
ELSE 'N' END as Status from [@SPBZ_MF_NF] where U_DocEntry=@DocEntry 

 

 
E outro para impedir que na tela de nota fiscal o boleto seja gerado caso a consulta 
formatada não localize a autorização na SEFAZ ou Prefeitura; 
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2.39.3 Novo filtro na tela de seleção de títulos a receber para notas 

fiscais que estão autorizadas na SEFAZ ou Prefeitura. 

Se esta opção estiver selecionada será verificado se há uma consulta formatada configurada, não 

existindo a consulta formatada o usuário será informado que o parâmetro precisa de configuração 

e o Addon não permitirá a seleção de títulos. 
 

 

 

2.39.4 Novo campo no cadastro de modelo de nota fiscal para indicar se 

o modelo exige autorização na SEFAZ ou Prefeitura, tornando 
assim 
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2.39.5 as notas que fazem parte desses modelos elegíveis para a validação 

acima. 

 
 
 

2.39.6 Na tela de Seleção de títulos DDA é possível organizar os títulos 
por coluna, basta clicar duas vezes na coluna necessária. 

2.39.7 Atualizado as sub-ocorrência dos banco Safra(422) e Banco do 

Brasil(001). 

2.39.8 Verificação da licença vinculada a carteira com o tipo de carteira 
informado 

2.40 Na configuração da carteira será verificado se o layout informado no campo “Arquivo 
Licença” pertence ao “Tipo de Carteira” informado, se diferente, o usuário será informado 
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2.41 da divergência não permitindo a inclusão ou alteração da carteira. 

 

 
 

2.41.1 Inserido na tela de manutenção de título a busca por número de 
lote 
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2.41.2 Seleção “rejeitado” para títulos de pagamento rejeitados no 

arquivo de retorno. 

Os títulos rejeitados no processamento de retorno de pagamento cujo a ocorrência de retorno seja 

do tipo “Erro” será informado como rejeitado no cadastro de títulos. 
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2.41.3 Anulação do processo de delegação no retorno quando a conta 

delegação for a mesma que a conta banco. 

Quando informado na configuração da carteira que a “Conta Delegação” é a mesma que a 

“Conta Banco” será ignorada o processo de delegação na baixa do título. 

 

2.41.4 Parametro para informar consulta formatada na geração de 

títulos de pagamento 
 

Esse parâmetro faz com que a conta de pagamento a fornecedor informada na seleção de títulos 

seja a descrita na consulta formatada. 

A Select deve retornar o AbsEntry da tabela OCRB (Dados bancário do Fornecedor) com o nome de 

ID e na condição deve-se utilizar o DocEntry da nota para pesquisa com a variável @DocEntry 

Como exemplo abaixo para ilustrar: 

SELECT TOP 1 OCRB.AbsEntry AS ID 

FROM OPCH 

JOIN PCH1 ON PCH1.DocEntry = OPCH.DocEntry 

JOIN POR1 ON PCH1.BaseEntry = POR1.DocEntry AND POR1.LineNum = PCH1.BaseLine AND 

PCH1.BaseType = 22 

JOIN OPOR ON POR1.DocEntry = OPOR.DocEntry JOIN 

OCRD ON OPOR.CardCode = OCRD.CardCode 

JOIN OCRB ON OCRD.CardCode = OCRB.CardCode AND OPOR.NumAtCard = OCRB.AbsEntry 

WHERE OPCH.DocEntry = @DocEntry 
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2.42 Release 6.14.79 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve 

ser efetuada em horário adequado. 

 
 

2.42.1 Melhorias presentes nessa versão 

a) Chamado #28769 - Inclusão da variável {LineMemo} para textos pré-definidos – Essa variável 
refere-se as observações na linha do lançamento contábil (utilize para texto pré-definidos cujo 
a origem esteja configurada como LCM). 

b) Inclusão do campo Origem para textos pré-definidos (print abaixo): 

2.42.2 Obs.: Se a origem do Texto pré-definido estiver configurada para algum tipo de 
documento específico (LCM, Nota Fiscal ou Adiantamento), esse documento passa a 
não considerar os textos pré-definidos com a origem “Todos” . 

a) Chamado #29252 - Inclusão da coluna “Extensão” para identificar através do nome do arquivo 
qual tipo de retorno deve ser processado (solicitado no manual de pagamento do banco 
Banestes). Para o banco Banestes o arquivo de retorno com nome .RT1 refere-se somente a 
ocorrência de Confirmação/Rejeição e arquivo de retorno com nome .RT3 se refere a 
ocorrências de Liquidação/Rejeição. Por isso é importante o usuário informar o nome da 
extensão no cadastro da ocorrência. 
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2.43 Release 6.14.78 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve 

ser efetuada em horário adequado. 

 

2.43.1 Melhorias presentes nessa versão 
 

a) Contas a pagar: Inclusão de campos de usuários nas parcelas da Nota Fiscal de 
Entrada/ Adiantamento/ Linhas do LCM para informar o código de barras/ linha 
digitável. O valor informado nesse campo aparece já preenchido na tela de seleção 
de títulos, vide abaixo: 
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2.44 Release 6.14.77 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve 

ser efetuada em horário adequado. 
 

2.44.1 Melhorias presentes nessa versão 
 

a) Contas a receber: Inclusão de Folha de Rosto na impressão dos boletos. 

Para ativar a impressão é necessário habilitar no cadastro da carteira: 

b) Importante: O boleto será gerado com uma folha de rosto padrão, caso queira customizar o 
layout, será necessário criar/editar um arquivo HTML e coloca-lo na pasta de ampliações com 
a seguinte nomenclatura: “CarnetCapaPersonalizado_{CodigoCarteira}.html”. Substituir a 
variável 

c) {CodigoCarteira} com o código da carteira. 
 

d) O html de modelo fica localizado na pasta do Add-on: 
Integração Bancária/Html/sbnk/Padrao_Capa.html 
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2.45 Release 6.14.71 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve 

ser efetuada em horário adequado. 
 

2.45.1 Chamados atendidos por essa versão 
 

a) Chamado #28723 - Inclusão de configuração de servidor de e-mail por filial; 
b) Obs: Em ambiente multi-filial, caso seja informado apenas as configurações para uma única 

filial, a mesma será aplicada para as demais. 
 

c) Chamado #28747 - Alteração de “Local de pagamento” no boleto Safra; 
 

d) Chamado #28749 - Ajustes na leitura de arquivo de retorno com linha de detalhe J52; 
 

e) Chamado #28704 - Ajustes na geração de títulos no ambiente HANA para evitar 
duplicação do nosso número em casos de concorrência entre usuários. 
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2.45.2 Melhorias presentes nessa versão 
 

a) Opção para geração de arquivo de remessa por título no contas a pagar: 
 

 

2.46 Release 6.14.70 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve 

ser efetuada em horário adequado. 

 

2.46.1 Chamados atendidos por essa versão 
 

a) Chamado #28447 – Inclusão de desconto no boleto 
 

b) Inclusão de configuração na carteira para informar o valor do desconto que será aplicado no 
título. Se for informado valor, será aplicado um valor fixo em cada título. Caso seja informado 
% será aplicado o percentual informado. 
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c) Inclusão de coluna na tela de seleção de títulos que irá vir preenchida já com o valor de desconto 
d) configurado e também o percentual aplicado. Caso seja preciso alterar o valor de algum título 

o mesmo pode ser feito nesta coluna. 

 
e) Importante: Se o flag “Habilitar desconto” no cadastro da Carteira estiver desmarcado, essas 

duas colunas estarão desabilitadas. 
 

f) Existe também a possibilidade de aplicar um desconto específico para um cliente. Para isso basta 
preencher o percentual de desconto no campo de usuário do PN, conforme abaixo: 
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g) Após o título gerado o valor do desconto aplicado pode ser visualizado na tela do título: 
 

 

h) Inclusão de mensagem referente ao desconto na impressão do boleto: 
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2.46.2 Melhorias presentes nessa versão 

a) N/A 

 

 

2.47 Release 6.14.67 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve 

ser efetuada em horário adequado. 

 

2.47.1 Chamados atendidos por essa versão 
 

a) N/A 
 

2.47.2 Melhorias presentes nessa versão 

(Contas a pagar) Inclusão de flag para informar o código de instrução de movimento (Vide 

manual do banco). Se não for informado, será utilizado o padrão “00” = Inclusão. 

 

Caminho: Menu Principal > Integração Bancária > Configurações > Carteira Vide 

print abaixo: 
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2.48 Release 6.14.63 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser 

efetuada em horário adequado. 
 

2.48.1 Chamados atendidos por essa versão 
 

N/A 
 

2.48.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
Chamado #28293– Ajustes para compatibilidade com ambiente SAP Cloud (Formato da data). 

 

Chamado #27495 – Contabilização Aglutinada de Títulos Agrupados. 
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Caminho: Menu Principal > Integração Bancária > Configurações > Configurações gerais. 
 

 

 
2.49 Release 6.14.62 

 
2.49.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
N/A 

 
 

2.49.2 Chamados atendidos por essa versão 
 

Chamado #27934 – Processamento de retorno bancário com tarifa bancária já descontada no valor 
pago 

 

a) - Criação de opção “Forçar LC tarifa bancária” (3) no cadastro de carteira. 
 

b) Quando esta opção estiver selecionada, irá forçar a criação do LC de tarifa bancária, caso as 
opções (1) e (2) estejam marcadas. Nas versões anteriores, caso essas duas opções (1) e (2) 
estejam marcadas, a opção “Utilizar tarifa bancária” (2) é ignorada e o LC não é criado. 
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Chamado #28145 – Banco Safra, alteração da espécie (Documento Mercantil) de 01 para 02 no 
layout de 240 posições. 

 

2.50 Release 6.14.61 

 
2.50.1 Melhorias presentes nessa versão 

 

d) N/A 

 
 

2.50.2 Chamados atendidos por essa versão 
 

Chamado #28051 – (Assistente Financeiro) Retirada ne notas fiscais canceladas do envio de alerta 
Chamado #28046 – Inclusão de campo para informar dada de pagamento na tela d seleção de títulos 
(DDA) 

 
 

2.51 Release 6.14.59 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser 

efetuada em horário adequado. 
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2.51.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Chamado #27750 – Confirmação de recebimento e leitura para os e-mails enviados. 

 

Caminho: Menu Principal > Integração Bancária > Configurações > Configurações do 

servidor de e-mail. 
 

 

2.51.2 Chamados atendidos por essa versão 

 
Chamado #28041 – Problemas na geração do número sequencial da remessa. 

 

Chamado #27869 – Carteiras específicas para processo de Factoring (RECEBER). Essa 

função tem como objetivo utilizar a Factoring como Beneficiário e a Empresa como 

Sacador Avalista no recebimento da cobrança. 
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Para ativar o processo de Factoring como cedente: 

 

Selecione a opção “Utilizar Factoring como Cedente no cadastro da carteira” 

 

Cadastre a Factoring como Parceiro de Negócio do tipo “fornecedor”. 

 

Cadastre a Empresa como Parceiro de Negócio do Tipo “Cliente”. 
 

Os campos de “Agência” e “Conta” devem ser preenchido com os dados bancários da Factoring. 

 

Se necessário pode–se customizar o “Recibo do Pagador” do boleto utilizando o arquivo HTML de 
modelo. 

 

 
 

2.52 Release 6.14.54 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser 

efetuada em horário adequado. 
 

2.52.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Contas a pagar (DDA) – Melhorias no processo de DDA 

 
- Necessidade: 
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Alguns retornos de DDA ocorrem muito próximos a emissão da NF, por exemplo a nota foi emitida pelo 
fornecedor ontem e hoje já temos o retorno no DDA, mas a NF de entrada ainda não existe no SAP. Quando o 
usuário tenta processar esse DDA nenhuma nota é encontrada e ele precisar guardar esse arquivo para 
processamento futuro, o que causa problemas de controle, perda de informações e excesso de operação, 
necessitando ler diversos arquivo passados. 

 
- Solução: 
 

Criação de parâmetro na tela de Configurações Gerais para indicar se um DDA não for localizado ele será salvo 
em uma tabela de usuário; 

 

Na tela de “Seleção de Títulos DDA” ao não identificar um registro esse deve ser salvo em uma nova tabela de 
usuário ao qual ficará para processamento futuro; 

O mesmo deve ocorrer na tela de “Processar Retorno”, porém neste caso deve-se verificar se o registro é um 
boleto, ou se tem linha digitável, confirmando que é um boleto, isso se faz necessário para não gravar 
registros indevidos, como TED ou DOC por exemplo. 

Quando for invocado o botão Carregar em ambas as telas, deverá verificar se existem DDA’s ainda não 
processados para aquela carteira e processa-los junto com o arquivo que está sendo lido, caso seja acionado o 
botão Carregar sem arquivo nenhum informado, deve-se somente procurar por DDA’s pendentes na nova 
tabela. 

 

Chamado # 27641 – Inclusão das observações da nota e do LCM na tela de títulos: 
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Criação de aba “Cartão de Crédito” na Tela de Títulos para exibir as informações do processo de 

cartão de crédito. Esta aba só e exibida para carteiras com a opção Cartão de Crédito 

selecionada. (Antes essas informações eram exibidas na aba Título) 
 

 

2.53 Release 6.14.53 

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em 

horário adequado. 
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2.53.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Chamado #27564 – Inclusão de campo de usuário no LCM para informar o Número da 

Nota Fiscal e Parcela 
 

Quando informado os dados neste campo, obedecendo o formato Nota Fiscal/Parcela, esta 

informação será exibida na tela de seleção de titulo, conforme segue: 
 

 

Caso não seja informado nada neste campo, será utilizado o valor do campo Ref.1, 

conforme versões anteriores. 

 
 

2.54 Release 6.14.52 

 
2.54.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Inclusão do Banco 136 - Unicred (Cobrança - Remessa e Boleto) 

 

Chamado #27329 – Correção no retorno de liquidação para carteira descontada 

 
 

2.55 Release 6.14.51 

 
2.55.1 Melhorias presentes nessa versão 
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Inclusão do Banco 755 - Bank of America Merril (Cobrança - Remessa e Boleto) 

 

Inclusão de dados do Sacador/Avalista (Texto livre) 
 

 

Chamado #27458 – Correção de erro ao imprimir o boleto direto da tela de nota fiscal (HANA) 
 

Chamado #27537 – Ajustes na impressão do boleto do Banco 001 – Banco do Brasil 

(Conforme manual de Novembro/2018) 

 

2.56 Release 6.14.41 

 
2.56.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Chamado #26387 – Imposto retido na fonte (Por linha de imposto) 

 

Criação de coluna na tela de configuração de imposto retido na fonte para definir os valores 

do imposto retido: 
 

 

Para acessar esta tela: Menu principal > Administração > Definição > Finanças > Imposto 

Imposto retido na fonte (Na coluna “Tipo” clicar em “Definir novo”) 
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Nota: Por motivos de compatibilidade com versões anteriores do SAP não foi utilizado o campo 

padrão do SAP. 

 

Importante: Para que o add-on utilize esta nova configuração e não o valor fixo de R$215,00 

deverá ser alterado um parâmetro na tela de configurações gerais (Por padrão esta opção vem 

desmarcada): 
 

 
Para acessar esta tela: Menu principal > Integração Bancária > Configurações > 

Configurações gerais 

 
Chamado #26686 – Nomenclatura arquivo de remessa (Banco Sicredi) 

 

O banco Sicredi exige que nomenclatura dos arquivos siga um padrão, conforme abaixo: 
 
Nomenclatura exigida é CCCCCMDD.XXX aonde CCCCC 
= código beneficiário 

CM = cód. do mês (janeiro =1, fevereiro = 2, ... , outubro=O, novembro = N, dezembro = D) DD = 
nº do dia da data de geração do arquivo 

CL = contador de lote do dia 

 

Ação tomada: Inclusão de uma nova variável “CM” para o campo “Fórmula arquivo” no 

cadastro de carteira. 

 

Chamado #26615 - Inclusão de uma nova variável “SEQ = Sequencial da remessa” para o 

campo “Fórmula arquivo” no cadastro de carteira, onde será substituída pelo sequencial da 

remessa. 

 

 

2.57 Release 6.14.40 

 
2.57.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Chamado #26456 e #26365 – Customização nome boleto PDF (Contas a receber) 
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Inclusão de campo para fórmula do nome do arquivo pdf do boleto: 
 

 

Variáveis disponíveis para utilização: 

 

{ObjType} = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD) 
{BPLId} = ID da Filial (OBPL.BPLId) - Deve ser utilizado apenas em bases Multi-filial 

{Serial} = Número da NF (OINV.Serial, OJDT.Ref1) 

{InstlmntID} = Parcela (INV6.InstlmntID, JDT1.LineID) 

{Model} = ID do Modelo (OINV.Model) 

{SeriesStr} = Série da NF (OINV.SeriesStr) 

 

Importante: Caso a fórmula não seja preenchida será utilizado o formato padrão, vide item 

2.26.2 (b) - Inclusão de rotina para exportar arquivos em formato PDF. 
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2.58 Release 6.14.09 

 
2.58.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Chamado # 23627 – Consolidação de PN para pagamento (Contas a pagar) 

 

Alteração no processo de geração de títulos do contas a pagar, onde, se ativada a opção de 

consolidação do PN, os títulos serão gerados com as informações do PN Consolidadora, conforme 

segue: 
 

Para ativar a funcionalidade, acesse: Menu principal > Integração Bancária > 

Configurações > Configurações Gerais: 
 

 

Tela do Cadastro do PN com a opção Consolidação do PN ativa: 
 

 

Portanto, no exemplo acima, se gerada uma Nota Fiscal de Entrada para o PN V10010, serão 

utilizados os dados do PN V20000 na geração do título e arquivo de remessa 
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2.59 Release 6.14.00 

 
2.59.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Chamado # 21649– (Contas a receber) Impressão de várias parcelas de uma mesma nota em um 

único arquivo PDF. 

 

 
 
Assistente Financeiro 

 

Esta nova funcionalidade requer licença adicional, para maiores informações consulte o departamento 

comercial. 
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Tela para configuração de modelos de e-mail: 
 

 

Informar o tipo da nota (Mercantil ou Serviço); 

Informar o assunto do E-mail; 
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Informar a mensagem que irá no corpo do e-mail. Este campo permite a utilização de variáveis 

pré-definidas. (Para visualizar as variáveis disponíveis, basta clicar no hyperlink “Lista de 

variáveis disponíveis”). 

 

Assistente de envio (Boletos e NFe/NFSe) 

Importante: Esta funcionalidade só está disponível caso possua o Add-on de 

nota fiscal eletrônica da Superabiz instalado. 

 

Informar os parâmetros iniciais para listar os títulos/notas disponíveis para envio: 
 

Selecionar os títulos/notas que deseja enviar por e-mail: 

 
 
Dica: A DANFE e XML da nota devem estar gerados, e o(s) boleto(s) em PDF (função especifica 

do botão Gerar em PDF) também devem estar gerados. As linhas em 
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vermelho significam que a(s) nota(s)/boleto(s) ainda não estão disponíveis para envio. Se mesmo 

após os arquivos gerados a linha ainda continuar vermelha, consulte a coluna Status para mais 

detalhes. 

 
Após o processo concluído é exibido o resultado do processamento: 

 

Caso o e-mail tenha sido enviado com sucesso, um flag é atualizado no cadastro do título: 

 

Assistente de envio (A vencer / Vencidos) 
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Informar os parâmetros iniciais para listar os títulos/notas disponíveis para envio de alerta: 
 

 

Selecionar os títulos/notas que deseja enviar o alerta: 
 

Dica: Caso seja necessário que algum cliente não apareça na listagem, existe um campo de 
usuário no cadastro do PN para este fim: 
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Após o processo concluído é exibido o resultado do processamento: 

 

Caso o e-mail tenha sido enviado com sucesso, um flag é atualizado no cadastro do título: 

 
 

Servidor de e-mail – Configurações 
 

Caso ainda não tenha configurado o servidor para envio dos e-mails, acessar a tela de 

configurações em: Integração Bancária > Configurações > Configurações do servidor de e-mail. 
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2.60 Release 6.13.10 

 
2.60.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Chamado #22132 – (Contas a pagar) Inclusão de validação do valor do documento com o 

informado na linha digitável/código de barras. 

 

Assistente de envio de Boleto/NFe - Inclusão de flag para indicar quais modelo de nota fiscal 

possuem os arquivos da Danfe/XML ou URL da nota fiscal de serviço e quais não tem. 
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Os modelos que tiverem marcados como “Não” serão excluídos da validação desses 

arquivos na tela de envio de e-mail. 

 

 

2.61 Release 6.13.09 

 
2.61.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
(Contas a receber) Inclusão do Banco Sicoob (756) para geração de boletos e CNAB; 

 

(Contas a receber) Inclusão de tela para faturamento de pedidos em lote; 

Caminho para acesso: [Integração Bancária > Títulos a receber > Faturamento de pedidos em 

lote] 
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(Contas a receber) Inclusão do filtro “Forma de pagamento” na tela de seleção de títulos; 

 

 
 

(Contas a receber) Inclusão do endereço do beneficiário na ficha de compensação (Todos os 
bancos). 

 

 
2.62 Release 6.13.08 

 
2.62.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Inclusão de opção para agrupamento por clientes no envio de boletos/notas por e-mail. 
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2.63 Release 6.13.07 

 
2.63.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
a)  Criação de DLL para integração externa; 

 
 

2.64 Release 6.13.06 

 
2.64.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Chamado #21671 – Inclusão de informações do Sacador/Avalista no boleto. 

 
Inclusão de campo de usuário na nota, adiantamento e LCM, para informar o Cliente que 

será o Sacador/Avalista; 

 
 

Inclusão de campo na tela de seleção de títulos para informar o Cliente que será o 

Sacador/Avalista. Caso já tenha sido informado um Cliente, conforme item anterior, o mesmo 

virá previamente preenchido; 
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Inclusão de campo na tela de títulos para manutenção do Sacador/Avalista; 

 
 

Inclusão no boleto dos dados do Sacador/Avalista. 
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Chamado #21522 – Inclusão do endereço do beneficiário no Recibo do Pagador. 

Inclusão de totalizadores na tela de geração do arquivo de remessa (Receber/Pagar). 

 
 
Cálculo dinâmico dos totalizadores do lote. Ao adicionar ou retirar um título do lote, o valor é 

atualizado em tempo real (Receber/Pagar). 
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2.65 Release 6.13.01, 6.13.02, 6.13.03, 6.13.04 e 6.13.05 

 
a) Pequenas correções e melhorias 

 

2.66 Release 6.13.00 

 
2.66.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Chamado #21036 – Escolha de contatos para envio de boleto por e-mail. 

 
- Inclusão de campo de usuário para escolher quais contatos irão receber o boleto por e- 

mail: 
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Dica: É possível marcar mais de um contato para receber o boleto por e-mail. A 

configuração poderá ser feita também para o e-mail principal da empresa: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

b) Chamado #20306 – Exibição do Modelo da nota em títulos agrupados, de acordo com o 

tipo (NFe/CTe): 
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c) Chamado #21163 – Customização do campo número do documento para notas de serviço. 

 
 

 

- Basta criar uma consulta formatada para customizar o número da nota que aparece no 

boleto nas notas de serviço, conforme passos abaixo: 

 

Criar a consulta formatada: 
 

• Importante: 

A consulta deve ser válida; 

É obrigatório o uso da variável @DocEntry na cláusula WHERE; 

É obrigatório o uso da cláusula TOP 1; 

Não é permitido o uso do alias T0 na(s) tabela(s); 

Não poderá retornar mais de uma coluna. 

Caso algum dos requisitos acima não seja obedecido, a consulta será ignorada: 

Selecionar a consulta criada anteriormente na tela de configurações gerais [Menu Principal 

> Integração Bancária > Configurações > Configurações gerais]: 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 130 de 206 

 

 

 

 
 

2.67 Release 6.11.01 

 
2.67.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20935 – (Melhoria - Contas a receber) – Salvar código de barras e linha 

digitável após geração do boleto. 

 

b) Chamado 20643 – Erro na geração do nosso número para o Banco do Brasil com 

convênio de 6 posições. 

 

c) Chamado 20925 – (Manutenção de Título) – Erro de arredondamento no processo de 
parcelamento. 

 

2.68 Release 6.11.00 

 
2.68.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 17933– (Melhoria - Contas a receber) Inclusão de campo especifico para gravar 

custas de cartório. Para utilização desta funcionalidade, os passos abaixo deverão ser 

seguidos. Importante: Funcionalidade não disponível para todos os bancos e/ou layouts 

(Favor consultar o suporte para mais detalhes). 

 
Na configuração da carteira, informar qual é a ocorrência de custas de cartório (Esta 

informação varia conforme o banco, favor consultar o manual do banco): 
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Caso queira criar um lançamento contábil com o valor das custas, basta informar a conta contábil 

na tela de configuração da carteira. Se preferir não criar o LCM, basta não preencher o campo: 

 
 
Após processado o retorno, o valor das custas de cartório será salvo no título com a identificação 

“Outras despesas”: 
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b) Chamado 20671 – (Contas a receber) Lentidão na impressão do boleto; 
 

c) Chamado 19148– (Melhoria - Contas a receber/pagar) Inclusão de Contador na tela de 

retorno; 

 
 

d) Chamado 19627– (Melhoria - Contas a receber) Inclusão de Coluna de Data Original na 

tela de manutenção de títulos; 

 
 

e) Chamado 19853– (Melhoria - Contas a pagar) Incluir checagem de campos obrigatórios 

para cada modalidade; 
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f) Chamado 19252– (Melhoria - Contas a receber/pagar) Inclusão das telas do Add-on nas 

Autorizações Gerais do B1 [Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > 

Autorizações gerais]; 

 
 

g) Chamado 20720 – (Contas a receber/pagar) Alteração do valor do título na tela de 

geração do arquivo de remessa deverá obedecer o flag “Utilizar imposto retido”. 

 

 
2.68.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) (Contas a Pagar) Tratamentos de transaction e deadlock. 

 

b) (Contas a pagar) Após inclusão do lote, permitir a alteração de informações de 

impostos. 

 

c) Pequenas correções e melhorias. 

 

 
2.69 Release 6.10.05 

 
2.69.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20733 – (Contas a receber) Erro ao gerar boleto com títulos agrupados; 
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2.70 Release 6.10.04 
 

2.70.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20691 – (Contas a receber) Erro ao gerar boleto quando a opção “Banco gera 

nosso número” está selecionada; 

 

b) Chamado 20636 – (Contas a receber/pagar) LCM não aparece na listagem de títulos 

quando o campo Ref1 não está preenchido; 

 

c) Pequenas correções e melhorias. 

 

 

2.71 Release 6.10.03 

 
2.71.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20607 – (Contas a receber) Endereço do cliente no boleto é diferente do padrão 

da nota. 

 

b) Chamado 20311 – (Contas a receber) Inclusão de filtro por carteira na tela de 

manutenção de títulos. 

 

2.72 Release 6.10.02 

 
2.72.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20437– (Contas a receber) Em alguns casos específicos o boleto estava sendo 

gerado em 2 páginas. 

 
b) Chamado 20415 – (Melhoria) Customização das Observações do diário na geração do 

contas a receber/pagar. Para utilização deste recurso, deve-se seguir os passos abaixo: 

 

Criar um texto predefinido no SAP informando o Código da carteira e Tipo de Observação 

nos campos de usuário. Disponibilizamos algumas variáveis para auxiliar no preenchimento 

do campo, são elas: 

 
{CardCode} -> Código do PN 

{CardName} -> Nome do PN 
{Serial} -> Número NF/ Ref1 do LC 

{DocEntry} -> Número interno da NF/ LC 

{DocNum} -> Número SAP da NF/ LC 
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{DocDate} -> Data Lançamento 

{DueDate} -> Data Vencimento da Parcela 

{InstallmentId} -> Número da Parcela 

{InsTotal} -> Valor da Parcela 

{BPLId} -> Id da Filial (Somente para base multi-filial) 

{BPLName} -> Nome da Filial (Somente para base multi-filial) 

{LineMemo}-> Observação da linha do Lançamento Contábil (Somente para LC) 

 

Exemplo: 

 
O resultado deverá ser apresentado conforme abaixo: 
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Importante: (1) Caso nenhum texto predefinido seja configurado, as observações do diário serão 

geradas conforme o padrão SAP. (2) O limite do campo “observações do diário” são 50 

caracteres, portanto caso este limite seja ultrapassado, o texto será cortado automaticamente. 

(3) Nos títulos agrupados, caso exista lançamento de juros/multa, o mesmo será gerado com as 

observações do diário no padrão SAP. 

 

 

2.73 Release 6.10.01 

 
2.73.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20311 – (Contas a receber) Manutenção de títulos – Lentidão durante o 

processo de reconciliação quando utilizado o método por geração de LCM. 

 

b) Chamado 20387 – (Contas a receber/pagar) Erro na tela de seleção de títulos quando o 

valor do campo Ref1 possui muitos caracteres. 

 

c) Chamado 20285 – (Contas a receber) Erro ao gerar remessa de alteração de vencimento 

quando a opção “Banco gera Nosso Número” está ativada. 

 

 

2.74 Release 6.10.00 

 
2.74.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20211 – (Contas a pagar) Erro no totalizador de títulos contidos no lote, na 

geração do arquivo de remessa. 

 
b) Chamado 20132 – (Contas a pagar) Erro no processamento do retorno de impostos do 

banco Santander. 

 

c) Chamado 20103 – (Contas a pagar) Na tela de processamento do retorno, exibir os dados 

da agência/conta corrente do arquivo de retorno e não da carteira. 

 

d) Chamado 18923 – (Contas a receber) Erro no cálculo do valor com imposto retido. 
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e) Chamado 20184 – (Contas a receber/pagar) Envio de caracteres especiais no arquivo de 

remessa. 

 

f) Chamado 19638 – (Contas a receber) Ajuste no filtro da tela de Manutenção, retirando o 

filtro por Carteira. 

 

2.74.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Compatibilidade com a versão 9.2, incluindo o novo recurso (WebBrowser). 

 

b) (Contas a Pagar/Receber) Inclusão de rotina no processamento do retorno para validar se 

o tamanho do arquivo (em posições) corresponde ao layout da carteira selecionada. 

 

c) (Contas a Pagar/Receber) Inclusão de rotina no processamento do retorno para validar se 

o arquivo de retorno é do mesmo banco da carteira selecionada. 

 

d) (Contas a Receber) Inclusão da Variação da Carteira (Banco do Brasil) na tela de lotes. 

 
Após a remessa gerada, poderá alterar a variação da carteira, sem a necessidade de rejeitar o 

título. Caso não seja informado uma variação no cadastro do lote, será utilizado a configuração da 

carteira. 

 

e) (Contas a Pagar/Receber) Incluir um campo na carteira para flag de sem comunicação. 
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Permite a inclusão de uma nova carteira sem a obrigatoriedade de informar um arquivo de licença. 

Lembrando que carteiras do tipo “Sem comunicação” não permitem a geração de arquivo de 

remessa, boleto e processamento de arquivo de retorno. 

 

f) (Contas a Pagar/Receber) Gravação de Informações Adicionais nas Ocorrências. 

 
Inclusão de colunas adicionais, sendo elas: Data da ocorrência, Tipo da Ocorrência (Liquidação, 
Confirmação, etc), Valores e Tarifas diversas. 

 

g) (Contas a Receber) Tratamento contra problemas na concorrência entre usuários (Ex: 

Nosso Número duplicado). 

 

h) (Configurações Gerais) Inclusão de botão “Enviar e-mail de teste” na tela de 

configurações do servidor de e-mail. 
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i) Correções e melhorias diversas. 

 

2.75 Release 6.9.07 

 
2.75.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20311 – (Contas a receber) Erro durante reconciliação interna, na tela de 

manutenção de títulos. 

 

2.76 Release 6.9.06 

 
2.76.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20113 e 20290 – (Contas a receber/pagar) Problemas ao carregar a tela de 

seleção de títulos na versão 9.1 PL12 do SAP. 

 

2.77 Release 6.9.05 

 
2.77.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 20216 – (Contas a receber) Travamento do addon ao imprimir boletos em lote 

quando algum título não contém uma informação obrigatória. Ex: CNPJ do cliente. 
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2.78 Release 6.9.04 

 
Pequenas correções e melhorias. 

 

2.79 Release 6.9.03 

 
2.79.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 19985 – (Contas a receber) Em carteiras onde o banco gera o Nosso Número, 

ao gerar uma remessa de alteração de vencimento, por exemplo, o add-on remove do 

título o nosso número fornecido pelo banco. 
 

2.79.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
N/A 

 

 

2.80 Release 6.9.02 

 
2.80.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 17325 – (Contas a Receber) Ao processar o retorno com confirmação de 

alteração de vencimento, utilizar a data de vencimento informada pelo banco no arquivo 

de retorno. Caso o banco não envie a data do novo vencimento, será utilizada a data de 

vencimento informada no próprio título. 

 

b) Chamado 17356 – Melhorias no agrupamento de títulos, sendo: 

(Contas a Receber) Nas impressões de boleto e nas remessas bancárias, no campo Nº do 

Documento informar o número do titulo gerado pelo Add-on. 

(Contas a Receber/Pagar) Quando utilizar o agrupamento de títulos e existir apenas 1 para 1, 

ou seja, 1 documento gerou 1 título, na tela principal do título, buscar as informações da nota, 

atualmente mostra os campos com 0. 
 

c) Chamado 18792 – (Contas a Pagar) Na mensagem de erro da validação do código de 

barras digitado, informar qual linha apresenta a inconsistência. 

 

d) Chamado 19839 – (Contas a Pagar) Erro de arredondamento no valor total do lote. 
 

e) Pequenas correções e melhorias. 
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2.80.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) (Contas a Receber/Pagar) Flag no PN para não permitir o agrupamento de títulos. 

 

2.81 Release 6.9.01 

 
Pequenas correções e melhorias. 

 

2.82  Release 6.9.00 

 
2.82.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 19083 – Erro ao processar retorno de título com abatimento. 

 

b) Chamado 19173 – (Melhoria) Inclusão da aba Integração bancária na Nota Fiscal de 

Entrega Futura. 

 

c) Chamado 19240 – (Melhoria) Na tela de seleção de títulos, a opção “Tipo de documento” 

será preenchida com o mesmo tipo do último título gerado. 
 

d) Chamado 19230 – (Melhoria) Inclusão do cálculo do valor de pagamento com retenção de 

impostos no Contas a pagar; 

 

e) Chamado 19132 – (Melhoria) Na tela de seleção de títulos, quando a base for multi-filial, 

a mudança de filial só será permitida se a Conta de delegação estiver configurada nas 

configurações das carteiras; 

 

f) Chamado 17987 – (Melhoria) Mudança do campo cidade na geração do arquivo de 

remessa e boleto. Atual: CRD1.City - Novo: CRD1.County; 

 

g) Chamado 17955 – (Melhoria) Incluir nos relatórios de Títulos à receber e à pagar os 

filtros: Rejeitado e Baixado manualmente; 

 

h) Chamado 19082 – Inclusão de campos (Banco, Agência e Conta correspondente) para 

solucionar problema de impressão de boleto do banco Safra – Carteira correspondente 

Itaú/Bradesco. 
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i) Chamado 19729 – Adiantamento para clientes: Inclusão no número do pedido de venda 

na impressão do boleto, seguindo a regra abaixo: 

 Campo de usuário (ODPI.U_SBZ_NroDoc); 

Caso o campo acima não seja preenchido, será utilizado o número do documento base 

(DPI1.BaseEntry) do primeiro item; 

Caso o adiantamento não tenha um documento base, será utilizado o número do adiantamento 

(ODPI.DocNum). 
 

 

2.82.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Inclusão de rotina para exportar arquivos em formato PDF. 

Importante: Este recurso só irá funcionar com as licenças cuja extensão do arquivo for (.sbnk). 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 143 de 206 

 

 

 

 
 

b) Inclusão do tipo de documento, id da filial, número do documento e parcela no 
nome do arquivo ao imprimir ou exportar um boleto em PDF. 

Exemplo COM multi-filial: 

BOLETO-13-2-1234-1.pdf, onde: 

BOLETO = Texto fixo; 

13 = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD); 

2 = ID da Filial (OBPL.BPLId); 

1234 = Número do documento (OINV.Serial, OJDT.Ref1); 

1 = Número da Parcela (INV6.InstlmntID, JDT1.LineID) 

Exemplo SEM multi-filial: 

BOLETO-13-1234-1.pdf, onde: 

BOLETO = Texto fixo; 

13 = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD); 

1234 = Número do documento (OINV.Serial, OJDT.Ref1); 

1 = Número da Parcela (INV6.InstlmntID, JDT1.LineID) 

Importante: Caso o boleto seja de títulos agrupados, o tipo do documento será omitido, o 

número do documento será o código interno do título ([@SPBZ_IB_TITULOS].Code) e a 

parcela será sempre 0 (zero): 
 Com multi-filial: BOLETO-1-1234-0.pdf 

 Sem multi-filial: BOLETO-1234-0.pdf 

 

c) Inclusão da aba “Integração Bancária” nos seguintes documentos: Adiantamento 

de cliente e Adiantamento para fornecedor; 
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d) Processamento do retorno – Os títulos rejeitados deixam de aparecer na aba “Não 

identificados” para aparecer na aba “Erros”. 

 

e) Manutenção de títulos 

 

Nesta versão é possível efetuar 4 (quatro) diferentes tipos de manutenção nos títulos, são elas: 

 

Prorrogação 

Desconto/ Abatimento 
Parcelamento 

Cancelamento 

 

Este processo de manutenção pode ser controlado mediante procedimento de autorização. 
 

• Parametrização inicial 

 

Integração Bancária – Configurações – Carteiras (Aba Geral) 
 

- Ativar procedimento de autorização (Padrão: Desativado) Marque 

esta opção para ativar o procedimento de autorização. Importante: Esta 

configuração é definida por carteira. 

 

Se esta opção for ativada, deverá ser definido 1(um) ou mais aprovadores. O(s) aprovador(es) 

receberão um alerta do SAP com a notificação de documento pendente de aprovação. Se for 

definido mais de 1(um) aprovador, a primeira aprovação já efetivará a manutenção. 

 

Cadastro do usuário – Administração > Configuração > Geral > Usuários 

Nesse momento será configurado se o usuário é ou não aprovador da Manutenção de Títulos. 
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Gerar LCM no Desconto e Parcelamento (Padrão: Desativado) 

Marque esta opção para que o processo de Desconto e Parcelamento seja efetuado através de 
lançamento contábil manual. 

Importante: Ativando esta opção, o add-on irá criar novos lançamentos contábeis e a parcela da 

nota ou lançamento contábil manual será fechada através de reconciliação interna (Inclusive a 

tela de reconciliação será aberta e preenchida automaticamente durante o processo). 

 

Prorrogação – Alterar data NF e LC (Padrão: Ativado) 

Durante o processamento do retorno (Ocorrência: Vencimento alterado) o add-on irá alterar a 

data de vencimento da parcela da nota fiscal e da linha do lançamento contábil com a nova data 

de vencimento. Desmarcando esta opção, nenhuma alteração nestes documentos será efetuada. 
 

Para que o processo de manutenção funcione corretamente será necessário a configuração das 

ocorrências de remessa, conforme abaixo: 
 

 

São duas opções disponíveis (Alteração vencimento e Baixa/Cancelamento) 

 

Tela de manutenção de título 
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Integração Bancária > Títulos a receber > Manutenção de título 
 

• - Prorrogação 

Informar o número de dias a ser acrescido na data de vencimento. Caso a nova data coincida com 

feriado ou final de semana a nova data será o próximo dia útil (utiliza a configuração de

 feriados do SAP) 

 

Desconto/ Abatimento 

Selecionar se o desconto será em moeda (padrão) ou percentual e informar o valor do desconto. 

 

Parcelamento 

Informar o número de parcelas e o número de dias a ser acrescido na data de vencimento de 

cada parcela. Caso a nova data coincida com feriado ou final de semana a nova data será o próximo 

dia útil (utiliza a configuração de feriados do SAP). A separação dos números de dias poderá ser 

feita por: (/) barra, (;) ponto-virgula, (,) vírgula, (-) traço (Ex: 30/60/90). Se nenhum número for 

informado neste campo, as novas parcelas serão geradas com a mesma data de vencimento do 

título de origem. 

 

Cancelamento 

Nenhum opção adicional é necessária 

 

Gerar título(s) automaticamente 

Marcando esta opção, os novos títulos serão gerados automaticamente, para a mesma carteira do 

título de origem. Se não marcar esta opção, os novos títulos não serão gerados 
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automaticamente e ficarão disponíveis na tela (Seleção de títulos) para serem gerados manualmente. 

 

Segue abaixo alguns exemplos de manutenção de título: 

 

Cenário 1 – Prorrogação 

 

Nota Fiscal de Saída com duas parcelas de R$500,00. 

Vencimento 1ª parcela – 09/12/2015 
Vencimento 2ª parcela – 24/12/2015 

 

Na sequência, o processo do Bank é efetuado normalmente: rotina de Seleção de Títulos Uma 

nova tela de confirmação dos títulos gerados é exibida 

 
 
Rotina Manutenção de Títulos – Integração Bancária > Títulos a receber > Manutenção de título 

 
Após selecionar a carteira desejada e clicar em Selecionar, o sistema retornará todos os títulos 
gerados através do Integração Bancária (de acordo com a carteira selecionada). 

 

Selecionar a parcela desejada 1 – 

Prorrogação 
Exemplo: prorrogação da 1ª parcela em 10 dias 
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Após clicar em Adicionar e pesquisar através do último registro, é possível consultar a manutenção 

que acabou de ser criada. 

 
 

Nesse momento, será enviada uma solicitação de aprovação dessa manutenção para todos os 

usuários que estão configurados como aprovadores (conforme parametrização inicial). 

 

Visão do aprovador MANAGER 
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Ao abrir o pedido de autorização, o aprovador tem 3 opções: Pendente, Autorizado e Recusado, 

conforme abaixo. 

 

Importante: Este quadro de aprovação somente será visualizado pelo(s) aprovador(es). 

 
 

Opção selecionada – Autorizado 
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Após clicar em Atualizar, automaticamente o usuário criador da manutenção receberá um alerta 

informando o resultado da aprovação. 

 

Caso o pedido de manutenção seja reprovado, um alerta é enviado para o usuário que criou a 

manutenção e a mesma fica aberta para alteração. 

 

Visão do usuário criador 

 
 

Ao abrir a manutenção, é possível notar a data de vencimento alterada. 
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Importante: A alteração do vencimento na parcela da nota fiscal e respectivo lançamento contábil 

será feita apenas no retorno da confirmação do banco. Portanto, é necessário efetuar o envio do 

arquivo de remessa com a instrução de alteração de vencimento. (Apenas se a opção de alteração 

de vencimento estiver habilitada) 

 

Portanto, é necessário cadastrar um lote para esse título, conforme segue: Cadastro de 

lote – Integração Bancária > Títulos a Receber > Cadastro de lote 
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Na sequência, seguir com o processo de geração de arquivo de remessa. 
 

Importante: As instruções de remessa geradas pela tela de manutenção de título não permitem 

alteração, sendo assim, a opção (Tipo remessa) estará desabilitada. 

 

Cenário 2 – Desconto / Abatimento 

 

Valor do Título: R$ 500,00 

Desconto de R$50,00 Novo 

valor: R$ 450,00 
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Ao adicionar o documento e navegar até o Último registro de dados, é possível consultar a 

manutenção. 

 

 
Nesse momento, será enviada uma solicitação de aprovação dessa manutenção para todos os 
usuários que estão configurados como aprovadores (idem anterior). 

 

Após aprovação, o sistema efetua a reconciliação automática anulando o lançamento contábil da 

nota fiscal e criando um novo lançamento contábil contemplando o desconto (detalhes abaixo). 

(Apenas se a opção de geração de LCM estiver habilitada) 
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Confirmação da geração do novo titulo – sem número de lote. 
 

Acessando a rotina Títulos em: Integração Bancária > Títulos a receber > Títulos, é possível consultar o 
título criado e seu respectivo lançamento contábil. 

 

Lançamento contábil 
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Na sequência, é necessário criar um número de lote para esse novo título para pode gerar o 
arquivo de remessa. (Idem anterior) 

 

Se a opção de geração por LCM estiver desabilitada, o processo de desconto será efetuado conforme 

abaixo: 

 

Ao processar uma manutenção com Desconto, nenhum lançamento contábil será processo; 

O título original será cancelado e um novo título será gerado com o valor descontado, 

exemplo; 
Título original R$ 1.000,00 

Desconto de 10 % 

Novo título com o valor de R$ 900,00 

O valor do desconto (R$ 100,00) será armazenado no registro do novo título (sem visão para o 

usuário); 

Quando for executada a liquidação do título (retorno), o valor total da parcela (R$ 1.000,00) terá 

aplicada o desconto de (R$ 100,00) que está armazenada no título e o processo de liquidação 

ocorrerá normalmente; 

Importante: Título gerados através da manutenção de desconto não poderão participar de uma 
nova manutenção de desconto. 

 

Cenário 3 – Parcelamento 

 

O processo é o mesmo do item anterior (Desconto), exceto se a opção de geração por LCM estiver 

desabilitada: 

 
Ao processar uma manutenção com Parcelamento, nenhum lançamento contábil será processo; 

O título original será cancelado e novos títulos serão gerados com o valor da divisão do título 

original; 
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Quando for executada a liquidação do título, será identificado que este título é referente a uma 

manutenção de parcelamento e no registro do contas a receber será preenchido o campo de 

Pagamento Total (ver imagem abaixo) com o mesmo valor do título, gerando uma liquidação 

parcial. Isso será feito com cada um dos títulos nessa situação. 
 

 

 
f) Desconto duplicata 

Inclusão de funcionalidade para desconto de duplicatas sem envio (empréstimo e/ou adiantamento 

referente aos títulos que estão em carteira bancária). 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 157 de 206 

 

 

 

Informar a licença do layout de desconto em duplicata (Deverá ser adquirida separadamente); 

Informar a conta contábil que será utilizada para o processo de desconto em duplicata; 

Na tela de processamento de arquivo de retorno, selecionar a opção “Utilizar retorno de duplicata 

descontada”, conforme imagem abaixo: 

4. Ao processar o retorno de desconto de duplicata será gerado um lançamento contábil, 

conforme abaixo: 

Débito na conta contábil banco registrado na carteira 

Crédito na conta contábil Desconto de Duplicata também registrado na carteira 

Neste processo o título será identificado que está em desconto de duplicada, isso servirá para 

decisão no retorno do título (pagamento do cliente) que deverá processar o contas a receber com 

a conta de desconto de duplicata ao invés da conta banco, isso porque o valor inserido no banco já 

foi realizado e a baixa contra a conta de desconto de duplicata ajudará no controle das pendências 

do empréstimo (vide imagem abaixo); 

Importante: Este campo (Checkbox) poderá ser manipulado para possíveis ajustes manuais caso o 
processo precise ser desfeito, considerando as situações abaixo: 

Se o campo estiver marcado ele poderá desmarcar e será informado que o processo contábil 

precisa ser ajustado manualmente (através de alerta); 

Se o campo não estiver marcado ele não poderá ser marcado manualmente, este deve ocorrer 

somente pelo processo de retorno; 
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2.83 Release 6.8.12 

 
Chamado 19496 – Erro de duplicação do número sequencial de remessa no contas a pagar na 

geração da do arquivo de remessa. 

 

2.84 Release 6.8.11 

 
Chamado 19343 – Reimpressão de boleto está gerando um novo nosso número. 

 

2.85 Release 6.8.10 

 
Pequenas correções e melhorias. 

 

2.86 Release 6.8.9 

 
Esta versão corrige um problema com a importação do extrato bancário no formato (.OFX) do 

Banco Siscoob. 

 

2.87 Release 6.8.8 

 
Atendimento do chamado 18843. 

 

2.88 Release 6.8.7 

 
Pequenas correções e melhorias. 

 

2.89 Release 6.8.6 

 
Esta versão corrige um problema que fazia com que o boleto de algumas carteiras era impresso em 

2 páginas. 

 

2.90 Release 6.8.5 

 
Esta versão corrige um problema que excluía a query de algumas consultas formatadas do Add-

on. 

 

2.91 Release 6.8.4 
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Pequenas correções e melhorias. 

 

2.92 Release 6.8.3 

 
Pequenas correções e melhorias. 

 

2.93 Release 6.8.2 

 
2.93.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
 Chamado Nº 18556 – Lançamento de juros duplicado. 

 
 

 
2.93.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
 N/A 

 
 
 

2.94 Release 6.8.1 

2.94.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
Chamado Nº 18371 – Envio de data de início para cobrança de juros. 
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2.94.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
N/A 

 

2.95 Release 6.8.0 

 
2.95.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
Chamado Nº 18237 – Atualização da carteira 109 - Banco Itaú - CNAB400 que a partir de 2014 

passou a enviar dados de multa na Remessa. 

 

2.95.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Reestruturação do arquivo de licença da carteira (Contas a receber) 

Visando melhorias futuras, estamos reestruturando o arquivo de licença das carteiras do contas a 

receber, onde as novas licenças passam a ter a extensão (.sbnk) em substituição a antiga 

extensão (.conf2). 

Importante: Esta alteração é válida apenas para as novas licenças adquiridas, as licenças atuais 

(.conf2) continuam valendo e serão substituídas quando necessário. 

 

b) Envio de boleto por e-mail (Contas a receber) 

Foi adicionado a opção de uso de servidor proxy e conexão segura (SSL). 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 161 de 206 

 

 

 

Para acessar a tela de configuração do servidor, vá em: Módulos > Integração Bancária > Configurações 

> Configurações do servidor de e-mail. 

 

2.96 Release 6.7.0 

 
Importante: Se você está atualizando de uma versão 6.5.x ou anterior, será necessário 
revalidar os arquivos de licença (.conf e .sbnk). Para mais detalhes consulte o item 2.5.2 

 

2.97  Release 6.6.0. 
 
 

2.97.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado Nº 18197 – Na tela de Nota Fiscal de Saída/Entrada na aba Integração Bancária 

são exibidas informações de filiais e documentos diferentes do atual em bases multi-filial. 
 

b) Chamado Nº 18108 – Erro ao processar arquivo de retorno - Transação não compensada. 

 

2.97.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Mudanças nas Retenções PCC - 4,65% 

 

Foi publicado a Lei no. 13.137/2015, no dia 22/06/2015, promovendo alterações importantes 

para as empresas que são obrigadas a reter o PIS/COFINS/CSLL na Prestação de Serviços, cuja 

alíquota aplicada no total é de 4,65%. 
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Como era até 22/06/2015: 

 
 

1 – A retenção do PIS/COFINS/CSLL de 4,65%, somente ocorria para importâncias pagas acima de 

R$5.000,00. 

 

Como ficou á partir de 23/06/2015: 

 

– A retenção ocorrerá para importâncias pagas acima de R$215,05. 

 

b) DDA – Débito Direto Autorizado 

 

Para mais detalhes do funcionamento do processo DDA, acesse o link: 
http://www.febraban.org.br/cartilhadda/primo.html 

 
 

Importante: Para habilitar o DDA basta selecionar a opção nas configurações da carteira, somente para 

contas a pagar (requer licença específica): 

 

 

 

 
 

 
O processamento de títulos DDA foi dividido em 2 cenários, são eles: 

Cenário 01 – O arquivo DDA (Remessa) é disponibilizado pelo Banco: 

– Selecione a opção Títulos a pagar – Seleção de títulos (DDA) no menu principal: 

http://www.febraban.org.br/cartilhadda/primo.html
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– Na tela de seleção de títulos, informe a Carteira DDA (1), o arquivo DDA fornecido pelo 
banco (2) e clique no botão Carregar (3): 

– Serão listados os documentos disponíveis para geração de título. O Add-on identificará 

automaticamente títulos que forem reconhecidos no arquivo de DDA com 
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base nas seguintes informações: No. da nota fiscal, Data de Vencimento, CNPJ do PN e Valor da 

Nota. 

 

- Os títulos que forem identificados automaticamente entrarão na aba Identificados, os que não 

forem encontrados entrarão na aba “Não identificados”, possibilitando a seleção manual do 

documento, conforme imagem abaixo: 

 

 

Obs: Para exibir esta tela, basta dar um duplo clique no número da linha (identificado pela seta 
vermelha). 

 

– Após a identificação dos títulos, as colunas serão preenchidas com os valores identificados (seta 

vermelha na imagem abaixo). Ao clicar no botão “Gerar títulos”, todos os documentos das abas 

Identificados e Não identificados que estiverem selecionados (1) serão processados. 

 
 

– Após os títulos gerados, segue-se o fluxo padrão do contas a pagar. 
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Cenário 02 – Os boletos são pagos via DDA pelo site do Banco e o banco fornece o arquivo de 

retorno com os títulos pagos em DDA: 

– Com o arquivo de retorno em mão, selecione a opção Títulos a pagar – Processar retorno 
no Menu Principal: 

– Selecione a Carteira DDA (1), informe o arquivo de Retorno (2) e clique no botão carregar 

(3), conforme imagem abaixo: 

 
 

– Todos os títulos irão entrar na aba “Não identificados”. O Add-on irá fazer a procura automática 

dos títulos com base nas seguintes informações: No. da nota fiscal, Data de Vencimento, CNPJ 

do PN e Valor da Nota. Os títulos que não forem 
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identificados automaticamente poderão ser identificados manualmente, basta dar um duplo clique 

no número da linha, conforme imagem abaixo: 

 
 

– Ao clicar no botão Processar os títulos serão criados e automaticamente quitados. 

 

 

 

c) HANA 

 

Compatibilidade com o Banco de Dados HANA. 

Importante: Nenhuma configuração adicional é necessária para que o Add-on reconheça e utilize 

este banco de dados. Requer instalador específico. 

 

 

2.98 Release 6.6.3 

 
2.98.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado Nº 17396 – Problema específico do Banco Safra onde o mesmo utiliza um 

tamanho diferente dos demais bancos para o campo “Identificador da Empresa”. 
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2.99 Release 6.6.2 
 

2.99.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado Nº 16390 – Identificar o motivo de o título cair na pasta Erros ao processar o 

arquivo de retorno. Ex: Título já liquidado, título cancelado, etc. 
 

b) Chamado Nº 17289– Ao carregar novamente um arquivo de retorno os títulos liquidados 

em cartório entram novamente na aba Identificados, o correto é entrar na aba Erros. 

 

2.99.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
N/A 
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2.100 Release 6.6.1 

 
2.100.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado Nº 17102 – Contas a receber: Utilização do campo Demonstrativo (Boleto) 

 

Observação: Este campo também aceita tags HTML. 
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b) Chamado Nº 17108 – Seta laranja na tela de títulos e geração de remessa não abre a 

nota fiscal selecionada. 

 

 
2.100.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Tela de processamento de retorno apresenta erro não tratado ao informar um arquivo 

inexistente ou acesso negado. 

 

 

2.101 Release 6.6.0 

 
2.101.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado Nº 17033 – Seta laranja na tela de seleção de títulos não abre a nota fiscal 

selecionada. 

 

2.101.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Reestruturação dos arquivos de licença CONF e SBNK 

 

Importante: A partir da versão 6.6.0 será necessário enviar o arquivo de licença da carteira 

(“.conf” – contas a receber e “.sbnk” – contas a pagar) ao suporte@superabiz.com.br para 

reestruturação. Estes arquivos serão atualizados e reenviados para instalação. É importante 

realizar esse procedimento antes da instalação do add-on. Após a instalação, atualize todas as 

carteiras com o(s) novo(os) arquivo(s). 

mailto:suporte@superabiz.com.br
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2.102 Release 6.5.16 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.103 Release 6.5.15 

 
2.103.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 17894 - Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos Carteira 18 Banco do 

Brasil 

 

2.104 Release 6.5.14 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.105 Release 6.5.13 

 
2.105.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 17867 - Duplicando lançamentos de juros no reprocessamento do retorno. 

 

2.106 Release 6.5.12 

 
2.106.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Impressão de números de notas no boleto quando o título agrupado possuir apenas 1(um) documento 

agrupado. 

 

2.107 Release 6.5.11 
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2.107.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
Nesta versão foi diminuído o tempo de exposição da transação na geração dos títulos, assim como 
já tinha sido feito no processamento do retorno. 

 

Importante: Se por ventura algum título não puder ser gerado, ele ficará fora do lote e registrará 

um erro no log de mensagens do SAP (barra de status). Este é um comportamento novo, pois nas 

versões anteriores, quando ocorria algum erro, todo o processo era  cancelado. 

 

2.108 Release 6.5.10 

 
2.108.1 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Erro Row lock no processa,emto do retorno – Serão efetuadas até 5 tentativas de 

gravação na tabela; 

b) Retorno de títulos agrupados - Não marcar o título como liquidado caso algum documento 

dentro do agrupamento não consiga ser quitado; 

c) Impressão de boletos – Ordenação por numero da nota. 

 

2.109 Release 6.5.9 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.110 Release 6.5.8 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.111 Release 6.5.7 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.112 Release 6.5.6 
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2.112.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 17482 – Data Table - exceeds column data size [66000-148] 

O erro ocorria devido ao usuário gerar título para Adiantamento a Cliente/Fornecedor e o Add-on 

não estavam preparados para tais documentos. Foi efetuada uma melhoria no Add- on incluindo os 

documentos de Adiantamento a Cliente/Fornecedor. 

 

 

2.113 Release 6.5.5 

 
2.113.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 17648 – 1) No processamento do retorno de títulos agrupados não está 

respeitando a data do crédito. 2) Ao processar retornos que não possuem data de crédito, 

o add-on deverá assumir a data da ocorrência. 

 

2.113.2 Melhorias presentes nessa versão 

Impressão de boletos 

Inclusão de opção para enviar os boletos diretamente para a impressora padrão, sem a 

necessidade de geração do PDF (conforme imagem abaixo). 

 
 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 173 de 206 

 

 

 

Impressão de boleto (Agrupamento) 

2.114 Inclusão do números das notas fiscais na impressão de título com documentos 

agrupados (conforme imagem abaixo). 

 
 

 

Adiantamento de Cliente e Adiantamento para Fornecedor 

2.115 Inclusão dos documentos de marketing (Adiantamento de Cliente e Adiantamento para 
Fornecedor) na tela de seleção de títulos (conforme imagem abaixo). 
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2.116 Release 6.5.4 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.117 Release 6.5.3 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.118 Release 6.5.2 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.119 Release 6.5.1 

 
Pequenas correções e melhorias 

 

2.120 Release 6.5.0 

 
2.120.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) N/A 

 

2.120.2 Melhorias presentes nessa versão 

a) Geração de Remessa à pagar de tributos e concessionárias para o Banco Bradesco. 

 

Importante: Os layouts para esta integração são desenvolvidos pela empresa IT Quality Systems e 

não possuem layout para arquivo de retorno. 

 

b) Integração com cartão de crédito (Contas a receber) 

 
Importante: As integrações com cartões de crédito não são efetuadas diretamente com as 

operadoras de cartões (Redecard, Cielo, etc). Todas as integrações (Remessa, Retorno, Extrato 

eletrônico) são efetuadas através de empresas homologadas pelas operadoras, denominada VANS. 

 

A utilização da integração com cartão de crédito é similar à integração bancaria (CNAB). Abaixo 

são listados as particularidades deste processo: 
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Configurações da carteira 

 
 

O tipo de carteira deverá ser obrigatoriamente “Receber”; 

Selecionar a opção “Cartão de crédito” para habilitar os campos referente ao cartão de crédito 
(4); 

Informar o número do convênio com a operadora do cartão; 

Informar a Forma de pagamento padrão para pagamentos parcelados (vide item 1.1) e o 

número da maquineta. 

 

2.120.3 – Métodos de pagamento com cartão de crédito 
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2.120.4 - Configurações da carteira – Ocorrências 

 
 

Além das ocorrências de retorno, deverão ser cadastradas as ocorrências de retorno do Extrato, 

para isto basta informar o tipo como “Retorno (Extrato)”. 
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2.120.5 – Cadastro de cartões – Bandeiras 

 
 

Cadastrar as operadoras de cartão de crédito (Bandeiras) e suas respectivas contas contábeis. Esta 
informação será utilizada na geração do contas a receber. 

 

2.120.6 . PN – Dados do cartão de crédito 

 
 

Informar os dados do cartão de crédito do cliente. Para o campo “Cartão Crédito (Bandeira)” deve- 
se utilizar a consulta formatada (vide item 3.1). 
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2.120.7 – PN - Dados do cartão de crédito (Bandeira) 

 
 

A consulta formatada listará as operadoras de cartão (Bandeira) cadastradas no item 2 (acima). 

2.120.8 Nota Fiscal de Saída – Dados do cartão de crédito 

 
 

Os dados do cartão de crédito serão preenchidos automaticamente após a seleção do cliente. Caso 
as informações apareçam em branco, favor verificar o cadastro do PN. 
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2.120.9 Nota Fiscal de Saída – Total de parcelas 

 

 

Informar o número de parcelas da Nota Fiscal. Importante: A condição de pagamento (Aba 

Contabilidade) deverá ser obrigatoriamente (à vista) e o número de prestações deverá ser 1 

(um), mesmo que a nota fiscal seja parcelada. 
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2.120.10 Seleção de títulos 

 

 

Após informar a carteira, será exibido um novo filtro “Tipo venda”. Neste filtro deverá ser informado 
uma das opções (à vista ou parcelado). 

A opção “à vista” irá exibir todas as notas fiscais em que o total de parcelas for igual a 1 (um). A 

opção “parcelado” irá exibir todas as notas fiscais em que o total de parcelas for maior que 1 (um). 

O total de parcelas utilizado neste filtro é o número informado no item anterior (4.1). 
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2.120.11 – Seleção de títulos – Dados do cartão de crédito + parcela 

 
 

 

2.120.12 Título – Dados do cartão de crédito 
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2.120.13 Gerar remessa a receber 

 

Processo padrão 

 

2.120.14 Processar retorno a receber 

 
 

Quando o título for identificado no arquivo de retorno, a coluna “Cód. Autorização” será preenchida. 

 

Após o processamento do arquivo de retorno o título será fechado, gerando um contas a receber 

com o meio de pagamento “Cartão de crédito” contra a conta contábil da operadora do cartão 

(Bandeira). Um novo documento será gerado no SAP (Depósito) e sua quitação deverá ser feita 

utilizando a opção “Processar Extrato”, vide item 9 (abaixo). 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 183 de 206 

 

 

 

2.120.15 – Contas a receber – Meio de pagamento (à vista) 

 
 

 

2.120.16 – Contas a receber – Meio de pagamento (parcelado) 
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2.120.17 Processar retorno – Extrato 

 
 

 

2.120.18 Processar retorno – Extrato 

 
 

A conta contábil utilizada para baixa será a informada no cadastro da carteira (1). Caso o arquivo 

de retorno possua o valor da taxa/comissão da operadora do cartão, a conta utilizada será a conta 

de taxas do cadastro da carteira (2), conforme abaixo: 
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2.120.19 Depósito 

 
 

 

2.120.20 Depósito 
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2.120.21 Depósito – Taxas/Comissões 

 
 

 
2.120.22 Cancelamento 

 

Para as carteiras do tipo “Cartão de crédito” é necessário um arquivo de licença adicional para o 

envio de solicitação de cancelamento para a operadora do cartão de crédito. 

Este arquivo de licença deverá ser informado no cadastro da carteira, conforme imagem abaixo: 
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Obs: Os arquivos de licença do tipo Cancelamento são diferenciados pelo identificador “-C” no nome 

do arquivo. Vide imagem abaixo: 

 
 

 
 
 

Importante: No processo de cancelamento não existe o processamento do retorno, pois 

não há nada a ser feito no SAP. O cancelamento da Nota Fiscal deverá ser efetuado 

manualmente pelo usuário, se necessário. 

 

Após efetuada as configurações da carteira, os passos abaixo deverão ser seguidos para geração 

do arquivo de remessa: 

 

Abrir o título a ser cancelado, marcar a opção “Cancelar pagamento” (1) e clicar no botão 

“Atualizar”. Feito isso, anotar o número do lote (2), pois ele será utilizado no próximo passo; 

 

Acessar a tela de “Cadastro de lote” (1), informar o número do lote anotado no passo anterior 

(2), desmarcar o titulo que foi cancelado no passo anterior (3) e clicar no botão “Atualizar”; 
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Cadastrar um novo lote com o título cancelado anteriormente. Para que o título apareça na 

listagem, deve-se marcar a opção “Títulos cancelados”, conforme abaixo; 

 
 

 

Pronto! Agora o próximo passo é gerar uma nova remessa com base no novo lote gerado 
(processo padrão). 

 

2.120.23 Processo realizado pela máquina (POS) 

 

Nos processos em que for utilizada a máquina (POS) para realizar a venda, não será necessário 

gerar o arquivo de remessa e tampouco o processamento do retorno. Apenas a etapa de 

processamento do Extrato será necessária. 

Para isto, o processo abaixo deverá ser seguido: 
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Gerar a Nota fiscal no SAP, informando o número de parcelas e o número do cartão de crédito do 

cliente (campo de usuário). O número do cartão de crédito será utilizado juntamente com o 

número da autorização (passo abaixo) para identificar o título no SAP; 

Gerar o título pelo Add-on de integração bancária e informar o número da autorização, conforme 

imagem abaixo; 

Gerar o contas a receber informando o meio de pagamento “Cartão de crédito”. Importante: 

Além de preencher os dados do cartão de crédito, deve-se informar também o número da 

autorização, conforme imagem abaixo; 

 

Processar o arquivo do extrato utilizando a tela de processamento de Extrato [Menu > Integração 

Bancária > Títulos a receber > Processar Extrato – Cartão de crédito]. 
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2.121 Release 6.4.6 

 
2.121.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 16521 – Erro na geração da DAC do Nosso Número para títulos sem envio de 

remessa (Carteira sem registro). 

 

2.121.2 Melhorias presentes nessa versão 

a) N/A 
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2.122 Release 6.4.5 

 
2.122.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado: 16569 - Tela de criação de lotes exibe títulos rejeitados para seleção; 

Solução: Foi efetuada a correção no Add-on para não exibir títulos rejeitados na tela de Cadastro 

de Lote. 

b) Chamado: 16572 - Erro ao carregar arquivo de retorno com mais de 5 sub-ocorrências; 

Solução: Limitamos a tratativa de sub-ocorrências em até 5 registros. 

c) Chamado: 16569 - Valor do boleto não corresponde ao valor do título; 

Problema: Mesmo com a opção “Utilizar Imposto retido?” desmarcada os títulos estão sendo 
gerados com cálculo de imposto retido ativado. 

 

 
 

2.122.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) N/A 
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2.123 Release 6.4.4 

 
2.123.1 Chamados atendidos por essa versão 

a) Chamado 16530: Quando informado código de barras para imposto na seleção de títulos, 

a informação não era gravada, o que ocorria apenas quando informada como linha 

digitável. 

O campo período para imposto DARF também não gravava a informação no título. 

Ambos corrigidos. 

 

2.123.2 Melhorias presentes nessa versão 

a) N/C. 

 

 
 

2.124 Release 6.4.3 

 
Pequenas correções e melhorias 

 
 

 
2.125 Release 6.4.2 

 
Pequenas correções e melhorias 
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2.126 Release 6.4.1 

 
2.126.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) N/A 

 

2.126.2 Melhorias presentes nessa versão 

a) Resultado do processamento do retorno. 

 
Após a finalização do processamento do arquivo de retorno, será exibida uma tela com o 

status de cada título processado, conforme imagem abaixo: 
 

 

Observação: Esta melhoria se aplica ao contas a pagar e receber. 
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b) Agrupamento de documentos (notas e/ou lançamentos contábeis) em um único título 

Observação: Esta melhoria se aplica ao contas a pagar e receber. 

O agrupamento ocorrerá na tela de seleção de títulos. Foi criado um novo campo (checkbox) para 
sinalizar se os títulos devem ser agrupados ou não (vide imagem abaixo); 

 



Escopo de melhorias 

Documento de alteração do 

Add-on B1Bank 
Pág. 195 de 206 

 

 

 

 
 

A opção de agrupamento será definida em um parâmetro no cadastro da carteira, que terão as 
opções (vide imagem abaixo): 

 

PN Consolidadora – Os títulos serão agrupados para este PN utilizando informações do 

endereço padrão; 

 

PN – Os títulos serão agrupados por PN utilizando informações do endereço padrão; 
 

CNPJ da Nota – Os títulos serão agrupados pelo CNPJ utilizado na nota fiscal (essa opção não 

vale para lançamento contábil, neste caso ele utilizará os dados do endereço padrão do PN) 
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O vencimento será manual, ele poderá ser informado na capa da seleção de títulos (1) ou pode- 

se agrupar todos os títulos de um mesmo vencimento (2) (vide imagem abaixo); 
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Após gerado o(s) título(s), as notas fiscais e/ou lançamentos contábeis que foram utilizados, 

poderão ser visualizados na tela do título através de um grid contendo esses documentos (vide 

imagem abaixo); 
 

 
O processo de retorno avaliará se o título em questão é agrupado e fará o processamento de baixa 

(contas a receber ou pagar) de todas as notas e/ou lançamentos contábeis associadas a esse título 

(vide imagem abaixo); 

 
 

 

c) Desconto/Abatimento 

Se o arquivo de retorno possuir valor de desconto/abatimento, os documentos agrupados no título 

não serão baixados automaticamente. Tal ação deverá ser efetuada manualmente. Um alerta será 
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exibido quando isto ocorrer lembrando o usuário da necessidade de uma ação manual (vide imagem 

abaixo); 

 
 

 

d) Juros/Multa 

Se o arquivo de retorno possuir valor de juros/multa, os documentos agrupados no título serão 

baixados automaticamente utilizando-se o valor original do documento. Os valores referentes ao 

juros/multa serão efetuados em um novo lançamento contábil. 

Importante: A geração automática do lançamento contábil de juros/multa pode ser desativada no 

cadastro da carteira (vide imagem abaixo). Quando desativada, um alerta será exibido ao usuário, 

informado que o lançamento de juros/multa deverá ser efetuado manualmente (vide imagem 

abaixo). 
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• (Ativar/desativar lançamento automático de juros/multa) 

 

 

 

 

 
 

e) Contas a pagar 

Além do agrupamento configurado na carteira (PN, PN Consolidadora e CNPJ) serão utilizados a 

Modalidade de Pagamento, Conta bancária, Titularidade e Data de pagamento como critérios para 

agrupamento. 

Observação: Tributos e concessionárias não são compatíveis com a opção de agrupamento. 

Portanto, estes documentos não devem ser selecionados durante o processo de geração de títulos. 
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2.127 Release 6.4.0 

 
2.127.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 16307 – Ao gerar remessa a receber o número da sequência não é respeitado, 

gerando o arquivo com a sequência 00001. 

 

2.127.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Impressão e Geração de títulos a partir da Nota Fiscal: 

 
 
 

Possibilidade de impressão de boleto a partir da nota fiscal de venda, esta funcionalidade cria o 

título e imprime o boleto, para isso o usuário precisa informar a Carteira e o tipo de documento 

antes de executar a impressão, ainda há dois campos de seleção que permitem descontar o imposto 

retido e/ou enviar o boleto por e-mail (precisa de configuração prévia de SMTP). 

 

O título gerado por esta opção fica sem a informação de Lote, caso seja necessário enviar uma 

remessa ao banco deverá ser utilizada a nova tela de geração de lote, que filtra títulos sem essa 

informação (conforme item 2). 

 

Importante: Esta funcionalidade pode ser desabilitada desmarcando a opção “Imprimir boleto na 

NF” na aba “Outros” no cadastro da Carteira, conforme imagem abaixo, porém se o título for gerado 

manualmente a impressão será possível: 
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b) Nova tela para geração e administração de lotes: 

 

 
Inclusão de opção para geração de lote (automático ou manual) na tela de geração de títulos, conforme 

imagem abaixo: 
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Quando o campo Não gerar número de lote estiver marcado o número de lote não será 

gerado nos títulos, possibilitando a geração do lote pela nova tela. 

c) Melhorias na tela de seleção de lote, com a inclusão de novas colunas: 

 
d) Melhoria no processo de emissão de títulos de filiais utilizando uma mesma conta bancária 

(Apenas para bases com o Multi-filial ativado): 

 

O processo só ocorrerá quando a filial da carteira for diferente da filial do documento origem (NF); 

 

Na tela de carteira será criado um campo para armazenar a conta de delegação (Conforme 

imagem abaixo); 
 

 
segue: 

No processo de liquidação será gerado um lançamento contábil de Ajuste, conforme 

 
Débito – Conta de Delegação 

Crédito – Conta Banco 

 

Esse lançamento de ajuste será feito com o valor de crédito do banco e na mesma filial da carteira; 

Após será processado a liquidação do título (contas a pagar): Débito – 

Fornecedor 
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Crédito – Conta de Delegação 

 
Esse lançamento será feito na filial do documento de origem (NF) e terá as pernas de 
lançamento de juros e multa ou desconto. 

Processo semelhante no contas a receber. 

2.127.3 Observações Importantes 

 
Na primeira inicialização do add-on desta versão, será efetuada a importação dos títulos (Receber 

e Pagar) para a nova tabela de lotes. Este processo poderá demorar alguns minutos, dependendo 

da quantidade de títulos já gerados. 

 

O status da execução do processo poderá ser acompanhado na barra de status do próprio SAP, 

conforme imagens abaixo: 
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2.128 Release 6.3.11 

 
2.128.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 16393 – Inclusão de flag no cadastro da Carteira para informar se a Observação 

apresentada na tela se seleção de títulos utilizará a Observação da Nota Fiscal (vide figura1). 

Caso esta opção esteja desmarcada, a Observação do Cliente será utilizada (vide figura 2) 

 
Figura 1: 
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Figura 2: 
 

 

 
2.128.2 Melhorias presentes nessa versão 

a) N/A 
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2.129 Release 6.3.10 

 
Pequenas correções e melhorias. 

 

 

2.130 Release 6.3.9 

 
Pequenas correções e melhorias. 

 

2.131 Release 6.3.8 

 
Pequenas correções e melhorias. 

 

 

2.132 Release 6.3.7 

 
Pequenas correções e melhorias. 
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2.133 Release 6.3.6 

 
2.133.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 16215 – Ao gerar remessa a receber e ao processar o retorno de arquivos com 

muitos títulos ocorre o travamento do SAP para todos os usuários. 

 

 
2.133.2 Melhorias presentes nessa versão 

a) Melhoria no processamento do arquivo de retorno a receber: Se ocorrer algum erro na baixa 

do título, o processamento não é mais interrompido de imediato. O processo segue 

normalmente até o fim e os erros, quando ocorrer, são informados no log do SAP. 
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2.134 Release 6.3.5 

 
2.134.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado 15277 – Inclusão de filtro no cadastro do PN (Campo de usuário: Participa do 

CNAB – Sim/Não), para informar se o mesmo irá aparecer na tela de seleção de títulos; 

 
b) Chamado 16094 – Na geração do arquivo de remessa a pagar, em alguns casos o totalizador 

dos valores dos títulos estava arredondando as casas decimais; 
 

c) Chamado 16239 – Erro ao gerar remessa a pagar quando a opção Multi-filiais está 

desabilitada. 

 

 
2.134.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Inclusão de conta transitória para baixa dos títulos. Se selecionada esta opção, a baixa do 

título não será mais efetuada contra a conta Banco, e sim contra a conta transitória, 

tornando a conciliação com a conta banco manual; 

 

b) Inclusão de novos filtros (colunas) na tela de pesquisa de lote; 

 

 

c) Preenchimento automático da data de pagamento com a data de vencimento do documento, 

na tela de geração de títulos a pagar; 
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2.135 Release 6.3.4 

 
2.135.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
N/A 

 

 
2.135.2 Melhorias presentes nessa versão 

 

 
a) Chamado Nº 15612 – Adição de parâmetro no boleto de cobrança para que possa ser gerado 

com o mesmo CNPJ e Endereço da NF de saída. 

 
b) Na tela de seleção de títulos, a coluna “Observação” é preenchida com as observações da 

nota ou do lançamento contábil. 

 

c) Na tela de seleção de títulos (pagar e a receber) foi criada a opção de filtro para selecionar 

títulos de algumas filiais ou de todas, podendo concentrar a carteira das filiais na matriz. 

Disponível somente em ambiente multi-filial. 

O retorno dos títulos utilizará a filial da origem (Nota Fiscal ou Lançamento contábil manu-al) para 
processar a liquidação. 

 
 

 

 

d) Envio de instruções para o banco através das remessas (contas a receber), como por 

exemplo, alterar a data de vencimento do título já enviado anteriormente. 

 

e) Tratamento do retorno (contas a receber), a respeito das sub ocorrências de retorno, como 

por exemplo, se o boleto foi rejeitado, identificar o motivo de rejeição (que podem variar 

em cinco motivos). Foi acrescentada na tela de títulos uma nova ABA contendo as 

ocorrências de envio. 

 

Instruções adicionadas: 

 

- Liquidação cartório 
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A liquidação do título ocorrerá normalmente e um novo campo indicará no título que ele foi 

liquidado em cartório. 

 
 

- Vencimento alterado 

O vencimento poderá ser alterado na tela de título e enviado a ocorrência de alteração ao banco, 

no processamento do retorno, contendo a confirmação da alteração, a data de vencimento será 

efetivada no documento de origem (Nota Fiscal ou Lançamento contábil manual). 

 

 

 
- Sem ação (Instruções que não afetam diretamente nenhum documento do SAP); 

 
f) Ajustado a contabilização de multa/juros que estava com débito e crédito invertido, quando 

na carteira estava configurado o campo “Valor para baixa” com a opção “Valor Pago”. 
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2.136 Release 6.3.3 

 
2.136.1 Chamados atendidos por essa versão 

 
a) Chamado Nº 16042 – Correção do filtro “Filtrar carteira PN” ao selecionar títulos a receber. 

 

2.136.2 Melhorias presentes nessa versão 

 
a) Chamado Nº 15021 – Pode ser usada uma mesma conta bancária para diferentes filiais. 

 

b) Chamado Nº 15786 – Possibilidade de customizar o comprovante de entrega do boleto 

gerado para títulos a receber. 

 

Para usar o cabeçalho do boleto customizado são necessários seguir os seguintes passos: 

 
Copiar o arquivo “PadraoComComprovanteEntrega.html” que está dentro da pasta de 

instalação do add-on “C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business 

One\AddOns\SuperaBiz\Integração Bancária” para a pasta “Ampliações” do SAP Business One; 

 

Renomear o arquivo citado acima para a seguinte nomenclatura: 

CarnetReciboTopoPersonalizado_CódigoDaCarteira.html substituindo o “CódigoDaCarteira” pelo 

código da tela de configuração da carteiro no SAP Business One; 

 

Caso necessite alterar algo no layout do comprovante de entrega ou no recibo do boleto, pode 

ser feito através de edição do arquivo .html, porém essa atividade requer conhecimentos 

específicos. 

 
c) Chamado Nº 15110 – Melhoria no retorno de títulos com multas e juros nas cobranças. 

 

 
d) A aba de seleção de títulos a pagar agora traz o número da conta e a agência padrão, se o 

usuário quiser, essa coluna pode ser alterada para escolher uma datas contas cadastradas 

para o PN em questão. 

 

e) Melhoria nos filtros da tela de geração de títulos, com a possibilidade de filtrar por 

características do PN e ordenar por todas as colunas. 


