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Atualizações SECTagf 

V310519 

 

1. Direção na Tela para Incluir Objetos não postados no SECT 

 EXPEDIÇÃO/INCLUIR OBJETOS (*) 

Esta tela passou a trazer a descrição da Direção da triagem que está sendo usada. 

2. Coluna A Vista e A Prazo na planilha de Ranking de Clientes 

 RELATÓRIOS/GERENCIAIS/RANKIG DE CLIENTES (EXCEL) 

Esta planilha passou a contar com duas novas colunas, que trazem o total de serviços a vista e a faturar separados. 

3. Criação do Serviço PAC Mini 

 UTILITÁRIOS/CRIAR PAC MINI 

Esta opção cria os serviços e importa as tabelas do PAC MINI, de acordo com as orientações dadas pelo suporte em 
nosso blog. 

4. Opção de inclusão do PAC Mini no Contrato do Cliente 

 CADASTRO/AGF/CONTRATOS A FATURAR ECT/CADASTRO 

Incluímos a opção “I” que adiciona ao contrato do cliente o serviço de “PAC Mini”, de acordo com o serviço/política 
de seu serviço do PAC Convencional.  

As outras opções de criação de serviços nos contratos passou a incluir também o Mini na mesma política criada para 
o PAC Convencional. 

5. Conversão da Coleta Única por Cliente para Múltiplas Coletas por Cliente 

 CADASTRO/AGF/CLIENTES/DADOS DE CLIENTES 

Esta versão passou a trazer o cadastro de Coletas dentro da guia “Outras Coletas”, deixando de usar os campos da 
guia “Preferências”. 

As informações de “Preferências” foram convertidas automaticamente para a guia “Outras Coletas”, onde o tipo de 
Coleta “*” (asterisco) passa a indicar a coleta principal do cliente (utilizada para definir alguns relatórios) e permitindo a 
criação de mais coletas além da principal para gerenciamento pelo MeusCorreios. 

6. Nova tela para gerenciar as Coletas Programadas 

 CADASTRO/AGF/CLIENTES/COLETAS PROGRAMADAS 

Esta tela permite ver todas as coletas programadas para todos os clientes em um só lugar. 

Com seus filtros de Clientes e Tipo de Coleta é possível identificar as coletas de um cliente e todos os clientes 
atendidos por determinada rota. 

Ordenando pela coluna de Hora Coleta é possível avaliar como está a rota “filtrada” com todas as suas paradas no 
decorrer do dia. 

Clicando no botão Excel é gerada uma planilha com todos os dados filtrados na tela. 

Os campos Rota, Hora, Sequencia, Obrigatória, Limite Solicitação, Limite Coleta e Dias de Semana podem ser 
alterados diretamente nesta tela: não esquecer de confirmar as alterações com um Enter ao final. 

Clicando no Nome do Cliente é possível acessar o cliente e alterar todos os dados de sua(s) coleta(s). 

Clicando em Adicionar Coleta ao Cliente é possível adicionar uma coleta a um cliente que não tenha esteja em 
nenhuma rota (e por esse motivo não exibido na relação de coletas programadas). 

7. Mudança no default da tela de Informação de Remetente do Objeto para “Não Aceita” 

 SARA/ INSERIR DADOS DOS OBJETOS ANTES DA IMPORTAÇÃO 

Esta opção passou a trazer como default “NÃO ACEITA” código de cliente e centro de custos. 

8. Teste e exibição do Nome do Cliente e Centro de Custos ao atribuir o remetente ao Objeto 

 SARA/ INSERIR DADOS DOS OBJETOS ANTES DA IMPORTAÇÃO 

Esta opção passou a trazer, quando informado Cliente/Centro de Custos, a descrição dos códigos informados. 
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9. Opção de trazer peso quando substitui o registro no SECTi 

 SECTI  

Esta opção passou a trazer, se selecionado, o peso já aferido do objeto com o registro que deve ser substituído, 
evitando a necessidade da repesagem após a troca da etiqueta. 

 


