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General
Nova prestació: Nova barra de preferits on l'usuari es pot configurar les opcions de programa que
més utilitza per a un accés ràpid.
Millora: el menú de G2 s'adapta a les mides de text incrementades de Windows (125%, 150%, etc.).
(Depenent de la versió de Windows, cal parametritzar l'arxiu c:\g2vb\menu.ini)

Compres
Manteniment de proveïdors

Millora: En l'exportació cap a eCommerce de les fitxes de proveïdor, s'ha afegit el camp "Nom
comercial".
Correcció: Les factures d'abonament es mostraven com a pagades.
Correcció: S'han traduït a castellà i anglès diversos rètols que només sortien en català.
Sol·licituds d'ofertes a proveïdors

Correcció: En certs casos, no es traspassaven correctament totes les línies d'articles a la comanda
generada.
Comandes a proveïdor

Millora: Nous camps disponibles per a la impressió del document.
Correcció: En generar comandes des d'altres mòduls, no s'importaven les dades del banc del
proveïdor.
Generació automàtica de comandes a proveïdor

Correcció: en generar comanda dels articles d'un pressupost, no posava la contrapartida comptable
per línia de la comanda.
Correcció: No calculava bé la quantitat a demanar dels articles amb lot de compra assignat i que
tinguessin un estoc (disponible, mínim i màxim) amb decimals.
Albarans de proveïdor

Millora: Ara es poden tibar les línies de varis (V) sense quantitat a cada albarà que es faci d'una
mateixa comanda.
Millora: Nous camps disponibles per a la impressió del document.
Devolucions a proveïdor

Millora: Nous camps disponibles per a la impressió del document.
Entrada de factures de compra

Millora: Concepte de facturació SII obligatori segons control.
Millora: Possibilitat de configurar un concepte de facturació per defecte per proveïdor.
Millora: Nou text informatiu que indica si la factura està pagada.
Integració comptable de factures

Correcció: No feia cas del control 'relacionar_g2_a3' que permet marcar factures com a integrades
sense passar-les realment a comptabilitat.
Manteniment de pagaments

Correcció: Evitar error de 'Baja vencimiento inexistente' en alguns casos en integrar pagaments.
Millora: Per tal d'imprimir el import amb lletres dels pagarés amb l'idioma que toca, ens basarem
amb l'identificador de l'idioma enlloc del seu codi.
Pagaments directes

Correcció: Permetre realitzar pagaments directes de factures de compra amb més de 15 dígits i fins
a 30 dígits.

Vendes
Manteniment de clients

Nova prestació: En les dades d'enviament d'expedicions d'un client poder-hi relacionar un altre codi
de client. Pot ser útil per clients que pertanyen a un altre (que normalment és una central de
compra) i que s'han de facturar junts, però en l'entrada de comandes - albarans de venda s'ha
d'utilitzar la política de preus (preus/dte's especials) segons el client relacionat on s'expedeix la
mercadería.
Millora: No es podien imprimir les fitxes tècniques consultades des de la fitxa d'un client.
Millora: Possibilitat de predeterminar, segons control, el valor del camp 'Factura per albarà' en crear
nous clients.
Millora: Nova classificació de clients per subtipus dins de cada tipus.
Correcció: S'han traduït a castellà i anglès diversos rètols que només sortien en català.
Ofertes de vendes

Millora: Nous camps disponibles per a l'impressió d'ofertes i possibilitat d'imprimir les imatges al
mateix nivell que codi i descripció dels articles.
Millora: Nova opció per a poder consultar l'estoc per magatzem dels articles de la graella.
Millora: Possibilitat d'imprimir el pseudo-codi dels articles al mateix nivell que el codi, descripció, etc.
Millora: Permetre visualitzar les notes per línia encara que l'oferta estigui acceptada o a l'històric.
Millora: Visualització i possibilitat de modificació del PVP amb IVA de cada línia segons control.
Correcció: En enviar ofertes de venda per correu electrònic, no s'estava substituïnt el nom del client
de la plantilla del missatge.
Correcció: Quan es carregava un client amb vàries dades de contactes, sortia el nom de tots ells
amb el separador de MV en el camp "A l'atencó de".
Correcció: En certs casos, no s'imprimia correctament la foto enllaçada als articles a les ofertes de
venda.
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Correcció: No s'obtenien correctament els preus especials o patrons d'articles segons quantitats.
Correcció: Possibilitat de mostrar l'avís del client cada vegada que es carregui un dels seus
documents.
Comandes de clients

Millora: Visualització del risc del client en fer la comanda.
Millora: Camps del magatzem de dipòsit disponibles per a la impressió de comandes.
Millora: Visualització i possibilitat de modificació del PVP amb IVA de cada línia segons control.
Correcció: Possibilitat de mostrar l'avís del client cada vegada que es carregui un dels seus
documents.
Albarans a client

Millora: En agrupar les comandes per sector, donar preferència al de les dades d'expedició.
Millora: Possibilitat d'imprimir la OF associada provinent de la comanda origen de la línia.
Millora: Possibilitat d'avisar o no permetre associar a un albarà fitxes tècniques ja associades a
altres albarans actius.
Millora: Possibilitat de seleccionar i afegir automàticament articles de factura en un albarà
rectificatiu, indicant tipus i motiu de la rectificació.
Millora: Possibilitat d'enllaçar directament amb la fitxa de clients per a crear-ne de nous.
Millora: En imprimir albarà, si s'imprimeixen els valors de les columnes 'Seva comanda', 'Posició' i/o
'Referència', aquests no s'imprimiran si són iguals als de la línia anterior.
Millora: Possibilitat de fer obligatòria l'entrada d'una fitxa tècnica per albarà segons control.
Correcció: Tenint configurat el multiIVA (IVA per article), quan el client té un IVA exempt, fer cas de
l'IVA del client.
Correcció: En certs casos, no saltava la validació de lots en modificar quantitat d'una fila i això
provocava moviments d'estoc incorrectes.
Correcció: S'ha modificat l'ordre en què surten els diferents lots que tenen la mateixa data de
caducitat, fent que tingui en compte la data d'entrada a magatzem.
Correcció: Faltava traduir algun rètol al castellà.
Correcció: Possibilitat de mostrar l'avís del client cada vegada que es carregui un dels seus
documents.
Preus client - article

Nova prestació: Possibilitat de definir, per cada tipus, diferents rangs de preus especials, ja sigui
per dates i/o per quantitats. D'aquesta manera es poden predefinir ofertes vàries amb antelació a la
seva entrada en vigor.
Millora: s'ha remodelat la interfície d'usuari per fer mes còmode i àgil la gestió de preus.
Millora: Visualització ràpida de les ofertes per client i article que tenen un període de vigència llarg (1
any o més).
Millora: Permetre copiar valors entre cel·les de manera ràpida.
TPV - Manteniment de xecs regal / vals

Millora: Nou camp de bloc de notes per xec regal disponible per a imprimir.
Correcció: En certs casos, no s'imprimia correctament el xec regal.
TPV - Gestió de vendes

Millora: Possibilitat d'imprimir camps relacionats amb abonaments de tiquets.
Millora: Opció a modificar PVP amb IVA anul·lant descomptes i recalculant PVP base.
Correcció: Faltava traduir algun rètol al castellà.
Correcció: En certs casos, es desplegava per duplicat l'ajuda d'articles provocant errors en l'entrada
d'aquests a la graella.
Correcció: S'han traduït a castellà i anglès diversos rètols que només sortien en català.
TPV - Procés de facturació

Correcció: Evitar que es pugui seleccionar la impressora 'G2 Printer PDF' quan es vol fer una factura
en paper.

Estocs
Manteniment d'articles

Millora: Millorada la usabilitat del formulari que s'obre al fer un 'desar com...' d'articles.
Propietats: Millorada la usabilitat del mòdul mitjançant teclat.
Millora: Possibilitat d'ampliar les descripcions de l'article a partir d'una sèrie de propietats
seleccionables.
Millora: Possibilitat d'obtenir pseudocodi d'un article a partir de les propietats d'articles.
Millora: Consulta de vendes realitzades: S'ha ampliat el formulari per tal que es torni a visualitzar el
nom del client sense necessitat de desplaçar-se horitzontalment (en ampliar camps en l'última
versió, ara queda més a la dreta).
Millora: ECommerce: Possibilitat d'exportar les fitxes tècniques relacionades amb els articles
exportats.
Millora: En duplicar un article ("Desar com"), possibilitat de copiar-ne també les fitxes tècniques
associades.
Correcció: - En duplicar un article associat a un element final (producció), mantenia la descripció
antiga encara que se n'hagués escrit una de nova.
- En duplicar un article associat a un element final (producció), si es tenia el mòdul de llistes de
material obert, acabava donant un error en tornar-hi a entrar.
Correcció: S'han corregit alguns errors en l'alta i baixa d'estructures d'articles a través d'Excel.
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Correcció: Si la imatge d'un article no estava gravada amb la ruta completa no es podia visualitzar
des del navegador de documents.
Manteniment de subgrups

Nova prestació: - S'han afegit 3 camps addicionals a la fitxa de subgrups, configurables per a cada
empresa.
Establir estocs a zero

Correcció: En certs casos, es produïa un error en assignar codis d'article al filtre asistit per l'ajuda.
Importació d'articles d'Excel

Nova prestació: possibilitat d'informar del lot i data de caducitat.
Nova prestació: en el cas de voler inicialitzar l'estoc, possiblitat d'escollir si fer-ho per a tot el
magatzem o només per a la ubicació/lot informats.
Correcció: no s'estava actualitzant la data d'última entrada/sortida de la fitxa d'estoc.
Correcció: S'han traduït a castellà i anglès diversos rètols que només sortien en català.
Generació de lots

Millora: Afegida opció per a definir un magatzem per defecte per a les línies de la graella amb opció
a propagar.

Facturació
Millora: Possibilitat de configurar un concepte de facturació per defecte per client.
Procés de facturació

Nova prestació: Nova opció d'agrupació dels codis d'articles i/o mà d'obra, segons preu venda net,
de diferents albarans.
Nova prestació: Nova opció per traspassar dades addicionals dels rebuts a la impressió del rebut i
a l'exportació electrònica de remeses format 'Andorra'.
Millora: Establir ordre lògic de tabulacions.
Millora: poder imprimir nom fiscal i/o nom comercial del client de cada albarà.
Correcció: s'estaven generant els PDF definitius encara que no es marqués l'opció d'impressió en
PDF.
Correcció: En imprimir factures, ja no fragmentarem el text dels camps de notes llargues que fins
ara es truncaven a 50 caràcters per línia. Ara, aprofitant els camps multilínia, ja podem aprofitar tot
l'ample dels camps en pantalla.
Correcció: Evitar que es pugui seleccionar la impressora 'G2 Printer PDF' quan es vol fer una factura
en paper.
Correcció: No es podien ajuntar factures a HermesG2 quan s'utilitzava la integració automàtica de
factures en acceptar-les.
Consulta detall factura emesa

Millora: Nou text informatiu que indica si la factura està cobrada.
Manteniment de rebuts

Nova prestació: opció per a realitzar cobrament directe d'un rebut directament des de la seva fitxa.
Millora: Opció a fer vista prèvia d'un rebut i/o carta abans d'imprimir-lo.
Millora: Nova ajuda de rebuts que permet buscar per diferents camps, ordenar, etc.
Millora: Afegida possibilitat d'editar informació addicional dels rebuts i imprimir-la a l'imprès de les
remeses de rebuts.
Integració comptable de factures

Nova prestació: Generar assentament comptable addicional per als conceptes marcats en factures
de pressupostos tipus "ampliada" (abans "ajuntament").
Correcció: No es realitzava correctament l'apunt comptable en cas de factures rectificatives amb un
IVA del tipus ISP (Inversión del sujeto pasivo).
Correcció: No feia cas del control 'relacionar_g2_a3' que permet marcar factures com a integrades
sense passar-les realment a comptabilitat.
Certificació de pressupostos

Millora: S'ha millorat la informació donada pel programa en cas d'error en generar albarà des d'una
certificació.
Millora: Possibilitat de generar albarans de venda actualitzant o no l'estoc dels articles de l'escandall
dels blocs.
Correcció: Faltava traduir algun rètol al castellà.
Generació de factures de pressupost

Nova prestació: Tipus de certificació -> S'han canviat els rètols: "Normal" (abans "constructora") i
"Ampliada" (abans "ajuntaments"). La nova modalitat "Ampliada", arrastrarà totes les dades
predeterminades en el pressupost a "Altres conceptes" però no es podran modificar. (Com fins ara,
utilitza formats d'impressió diferents que la modalitat "Normal"). Afegida opció per a permetre NO
"imprimir el quadre resum" en factures tipus "ampliada" (abans "ajuntament").
Millora: Afegida opció per a permetre NO "imprimir el quadre resum" en factures tipus "ampliada"
(abans "ajuntament").
Enviament de factures per e-mail

Millora: Possibilitat de visualitzar les notes d'enviament de factures de cada client.

Estadístiques
Vendes

Millora: Possibilitat de mostrar i/o filtrar per subtipus de client a les estadístiques multiempresa per
client o per client i article.
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Correcció: A les estadístiques multiempresa, no es calculava correctament l'import de cost dels
albarans.
Quadre gerència

Correcció: No calculava correctament les hores anuals per full de treball.

Producció
Llistes de material i ordres de fabricació

Nova prestació: Impressió OFs: poder imprimir les notes per procés a segon nivell
Nova prestació: Autocontrol de producció:
- Deixar escollir 2 tipus de repetició de revisions de cotes: per freqüència de peces fabricades i per
valor fix.
- Possibilitat de configurar un autocontrol diferent per a cada procés.
- Possibilitat d'inserir una nova cota entremig d'altres ja existents.
- Possibilitat d'imprimir el full de l'OF sense les notes per procés.
Millora: Possibilitat d'imprimir les observacions per OF en un únic camp multilínia.
Millora: Possibilitat d'imprimir màquines utilitzades per la peça
Millora: En la pantalla de gestió de processos, possibilitat de seleccionar tota la columna d'un
procés fent un clic a la seva capçalera. També s'ha ampliat l'amplada de la columna per tal de
poder visualitzar el codi de procés sencer.
Correcció: En certs casos, no s'imprimien les notes per procés entrades per l'usuari.
Correcció: No feia cas dels controls 'config_articles' <1> i <2> per a predeterminar la unitat de
mesura de compra i venda respectivament en crear nous articles des de llistes de material.
Correcció: En certs casos, en imprimir etiquetes d'una ordre de fabricació es produïa un error que
obligava a reiniciar el programa.
Marcatges

Millora: Admetre números de procés amb zeros per davant en iniciar feina per compatibilitat amb
codis de barres.
Correcció: En certs casos, donava error en ajustar temps d'esmorzar de manera incorrecta.
Estat subcontractació

Correcció: No seleccionava res si la data d'inici del filtre era 01/01/1990.
Resum costos ordre de fabricació

Millora: Afegida possibilitat d'afegir articles manualment a la pestanya de material.
Fet que la quantitat per defecte de les compres i subcontractacions pugui ser la de l'albarà segons
control "costos<11>"
Rendiments

Correcció: Eliminades opcions de menú de rendiments de producció que ja no s'utilitzaven i no
funcionaven correctament.

Pressupostos
Blocs

Correcció: En certs casos, no es podia importar el material d'un altre bloc.
Correcció: En certs casos, no es mostraven correctament els totals del bloc en pantalla.
Pressupostos

Millora: Possibilitat de fer que la data d'impressió per defecte sigui la data del pressupost enlloc de
la data actual.
Millora: Fet que, quan un capítol té subcapítols, surti igualment el total d'aquest capítol en la
impressió del detall d'un pressupost.
Nova prestació: Pestanya "Resum" -> En el formularis "Altres conceptes", possibilitat de definir
conceptes de facturació que han de generar assentament comptable addicional. Es podrán fer
servir per introduïr "retencions" abans d'Iva i generar assentament comptable. S'utilitzarán en la
modalitat de facturació "Ampliada".
Nova prestació: Possibilitat de definir un percentatge de descompte general que no es tindrà en
compte durant el procés de certificació i facturació del pressupost.
Correcció: Ocultar també el cost base en prémer botó per ocultar costos.

Seguiment de treballs
Fulls de treball

Millora: Permetre que els camps de notes del cos en factures per comunicats ocupin tot l'ample
previst per al camp i aprofitin la prestació de camps de cos multilínia.
Fitxes tècniques

Nova prestació: possibilitat de crear camps de cerca podent, a més, aplicar-hi filtres respecte a
altres camps.
Nova prestació: - Possibilitat d'ocultar camps de la fitxa tècnica, de manera que es calculin,
s'exportin i s'imprimeixin però no es vegin en l'edició.
- Possibilitat de marcar camps de capçalera com a obligatoris.
- Possibilitat de marcar camps com a únics, de forma que no puguin existir dues fitxes del mateix
tipus amb el mateix valor.
Millora: Nova opció de consulta d'albarans de venda associats a una determinada fitxa tècnica.
Millora: en crear una nova fitxa tècnica, si només existeix un tipus, carregar-lo per defecte.
Correcció: No permetre entrar espais ni asteriscs per als identificadors de fitxes tècniques.
Moviments d'eines

Correcció: Fallava en intentar accedir a l'ajuda de fulls de treball.
Consulta albarans reparació eines
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Correcció: Corregida l'opció de cercar albarans a partir de la descripció d'article/eina.
Facturació per full de treball

Millora: Afegida opció a detallar la mà d'obra i conceptes per dia en generar albarà d'adminisitració
des d'un full de treball.
Millora: Permetre que els camps de notes del cos en factures de fulls de treball ocupin tot l'ample
previst per al camp i aprofitin la prestació de camps de cos multilínia.
Correcció: En certs casos, en carregar un full de treball d'un client que tenia ofertes de venda
pendents, es produïa un error que obligava a reiniciar el programa.
Correcció: Evitar que es pugui seleccionar la impressora 'G2 Printer PDF' quan es vol fer una factura
en paper.
Tancament de fulls de treball

Nova prestació: S'han afegit 40 camps nous, amb el càlcul a origen de tots els totals que existien
fins ara.
Possibilitat de propagar les dates de filtre de la capçalera cap a tots els fulls de la taula, amb opció
a mantenir els calculats automàticament pel programa.
Millora: Nous camps del full de treball disponibles per als llistats de tancaments.
Correcció: Dos camps que no s'estaven calculant (imports agrupats de tots els pressupostos
associats al full).
Optimització de la velocitat de càlcul.

Tresoreria
Manteniment de remeses de rebuts

Millora: Canviada ajuda de rebuts per a permetre buscar per diferents criteris.
Millora: Afegida possibilitat d'editar informació addicional dels rebuts i imprimir-la a l'imprès de les
remeses de rebuts.
Integració comptable de remeses

Millora: Possibilitat de configurar una contrapartida comptable per defecte per no haver-la d'entrar
cada vegada.
Enviament electrònic de remeses

Millora: Possibilitat d'afegir informació addicional dels rebuts a les remeses en format SEPA XML.
Millora: Possibilitat de configurar una contrapartida comptable per defecte per no haver-la d'entrar
cada vegada.

Recursos humans
Personal

Correcció: Si s'utilitzava l'antic 'codi de pàrquing', no s'imprimien correctament les targetes de
personal.

Utilitats i varis
Exportació electrònica de factures de venda

Millora: Afegida la possibilitat d'incloure la data d'operació i el període de facturació dins de l'XML
generat en la exportació electrònica de factures (Factura-e).
Manteniment IVA / Retencions

Millora: Suport per a factures rebudes de tipus 'Adquisicions intracomunitàries serveis'.
Etiquetes

Correcció: En certs casos, es produïa un error que obligava a reiniciar el programa quan s'entraven
items manuals per a imprimir.
Generador d'impresos

Nova prestació: Motor d'impressió: s'ha fet que interpreti alguns tags d'html, per a possibilitar la
impressió de negretes "<b>", cursives "<i>", subratllats "<u>" i ratllats "<s>" en una part d'un
camp.
Millora: Possibilitat de configurar l'alineació en camps de l'imprès convertits a imatge.
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