Chip On Informática

Documentação de Versão

Atualizações SECTagf
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1.

Mudanças na Conferência Expedição x SRO
 EXPEDIÇÃO/SECT X POSTADOS SRO/TODOS OS OBJETOS POSTADOS

Esta tela passou a buscar no SRO e gravar a informação de Postagem de cada um dos objetos.
Esta informação já é gravada pelo monitor SIGEPweb, então se ela já tiver sido “trazida” no decorrer do dia pelo
monitor, será exibida aqui sem uma nova busca no site da ECT.
Além da Data e Hora da postagem, ele traz ainda o Tipo de postagem devolvido pelo SRO: 01 é Postagem “Normal”
e 09 é “DH”.
Desta forma é possível totalizar os objetos postados no SECT, os que estão como postados no SRO (já passaram
pelo SARA), quantos seguem pendentes e os que foram postados com DH, com o % em relação ao total.
Caso o SRO esteja “fora do ar” basta desmarcar o quadrinho que indica a busca ativa.
Eventualmente o SRO devolve informação “vazia” quando na verdade existe rastro: sugerimos que – em momentos
em que o SRO esteja instável - se clique no botão Buscar Novamente até que a quantidade total SRO deixe de mudar. Outras
vezes a postagem no SARA não gera o evento de postagem no SRO, então este total pode não refletir a realidade.
O Cartão de Postagem e o Número da PLP também passaram a fazer parte desta relação: ao clicar no número da PLP
são exibidos os objetos que a ela pertencem possibilitando obtenção de mais detalhes.
Esta tela passou a trazer ainda o total de Objetos Pesados sem Atendimento, e um botão que permite acessar
diretamente a tela de Situação de Objetos com a opção de buscar as PLPs de objetos pesados sem atendimento (pesados
durante os momentos em que o SVP/SIGEPweb estavam fora do ar, por exemplo).
É possível definir se devem ser listados TODOS ou objetos do SECT, ou apenas aqueles que ainda não tem postagem
no SRO.
Esta opção passou a ser chamada de SECT x Postados SRO

2.

Mudanças na tela de Suspensão da Entrega
 DETALHES DE OBJETO/SUSPENDER ENTREGA

Agora o SECT passou a verificar, antes de tentar solicitar uma Suspensão de Entrega, se a PLP foi gerada pelo SECT
e se existe usuário e senha válidos do SIGEPweb.
O retorno dado pelo webservice dos Correios passou a ser exibido na tela.
No caso de solicitação já feita anteriormente, a tela está indicando em qual opção (Utilitários/Suspensão de Entrega)
a solicitação pode ser eliminada no SECT para fazer uma nova tentativa.
Lembramos que só é possível suspender entrega de objetos com pré-postagem SIGEPweb e PLP gerada pelo SECT.

3.

Reprocessar SVP de um único item da Exportação SARA
 MONITOR SIGEPWEB

opção “R”.

4.

Ao pedir detalhes da exportação passou a ser possível mandar reprocessar no SVP um único objeto, através da

Eliminação da Mensagem de Erro WS SIGEPweb do Monitor SIGEPweb
 MONITOR SIGEPWEB

Devido ao grande número de problemas recentes no SIGEPweb, acabamos por retirar a mensagem de erro com o
texto devolvido pela ECT, para dar mais agilidade à operação.

5.

Novo Serviço Adicional
 IMPORTAÇÃO BDF
O código de serviço adicional 46 (“AR Eletrônico”) passou a ser aceito pelo SECT na importação do BDF.

6.

Ajuste tela do SECTi
 SECTI

resolvido.

7.

O botão F10 não estava funcionando por conta do campo de Conteúdo (que será usado no futuro): o problema foi

Melhorias no “Ctrl+S”
 VENDAS/MEUSCORREIOS (CTRL+S)
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As mensagens de erro na geração do atendimento passaram a trazer o número do arquivo que apresentou o
problema e o nome do cliente, para facilitar a busca.
Cartões mal-formados na PLP de terceiros (sem os “zeros” à esquerda para completar os 10 dígitos, por exemplo)
passaram a ser tratados pelo SECT e deixam de apresentar erro na geração da postagem

8.

Acesso à tela de SECT x Postados SRO no Ctrl+S
 CTRL+S
Esta tela passou a contar com um botão que chama a tela de SECT x Postagens SRO.

9.

Mudanças no monitor SIGEPweb
 MONITOR SIGEPWEB
Foram efetuadas algumas mudanças importantes nesta tela:
a) O tempo de refresh automático deste monitor foi aumentado de 180 para 360 segundos.
b) Um aviso, em vermelho, é exibido quando o acesso ao SVP foi desligado nas configurações da AGF
c) Os totais de objetos em atendimento e objetos validados no SVP passaram a considerar apenas os ainda não
postados (segundo informação do SRO: certifique-se de manter a opção Confirmar Postagem SRO ativa nesta
tela)
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