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General
NOU CERCADOR (AJUDA) aplicada a:
• Proveïdors
• Clients
• Articles
• Ofertes de venda
• Comandes de compra i venda
• Albarans de compra i venda
• Factures de compra i venda
• Pressupostos
• Fulls de treball
TOTS ELS MÒDULS PDA
MENÚ PRINCIPAL

• En els camps de cerca, es pot buscar per varies cadenes a la vegada fent servir el '+' (p.ex.
cadena+cadena+…), o que comencin / acabin per una cadena fent servir el '*' (p.ex. cadena* o
*cadena...)
• Es permet buscar per mes d’un camp alhora. (P.ex., buscar clients per nom i població i que
s’hagin creat aquest any...)
• Guarda memòria dels filtres aplicats i dels resultats trobats per la següent cerca.
• El resultat de la cerca és exportable a excel.
• Millora en la velocitat de cerca.
• Es pot ordenar per qualsevol columna.
• Filtres per data: es pot configurar dates per defecte.
Nova prestació: Suport per a PDAs amb diferents resolucions de pantalla treballant conjuntament
sobre un mateix servidor de TS.
Millora: S'ha millorat la velocitat d'arrancada del menú de G2 i evitats errors en ordinadors més
vells després d'un canvi de servidor.

Compres
Manteniment de proveïdors

Correcció: Solucionant enllaç comptable G2 a comptabilitat HermesG2 amb CC de 9 dígits.
Sol·licituds internes de compra

Millora: afegides columnes d'OF per línia.
Correcció: En certs casos, en generar OFs des de comanda, si la quantitat era inferior a 1, no es
deixava generar la sol·licitud de compra corresponent.
Comandes a proveïdor

Nova prestació: Nova opció per enviar directament la comanda per email.
Nova prestació: Possibilitat de seleccionar el centre de cost ja en el moment de fer la comanda al
proveïdor.
Millora: Afegir proveïdor automàticament a les dades de compra de cada article en crear nova
comanda a proveïdor.
Correccions varies: Al fer un "desar com…" de la comanda i altres.
Correcció: En certs casos no s'obtenia correctament el preu de l'article en afegir-lo a una comanda.
Correcció: En carregar comanda des d'un altre mòdul, no mostrava correctament tots els camps
necessaris.
Correcció: al imprimir per una impressora la deixava com a predeterminada. Ara respecta
l'impressora predeterminada de windows.
Correcció: Ens alguns casos no es desaven els canvis fets en les notes generals.
Albarans de proveïdor

Novetat: Alta ràpida d'articles des dels albarans de compra noves columnes "Marca" i "Desc.
Pseudo-Codi".
Millora: Nous camps disponibles ( codi OF, quantitat comanda) per a imprimir etiquetes des dels
albarans de compra. Nous camps disponibles (dades comanda compra) per a imprimir a les
ordres de fabricació.
Millora: Pestanya comandes pendents afegir per cada comanda el nom comercial client i núm.
comanda venda a qui va direccionada.
Correcció: En certs casos, en posar una data de caducitat d'un lot molt antiga, es produïa un error
que obligava a reiniciar el programa i no deixava guardar l'albarà.
Correcció: En alguns casos el PCM informat al moviment d'estoc no era correcte.
Correcció: Si una linia tenia assignat un operari no es desava aquesta informació al full de treball.
Entrada de factures de compra

Millora: Nou sistema d'entrada de factures de compra amb retenció IRPF. En la graella de bases
imposables, al introduïr un codi d'iva que esta marcat com a "retenció" (veure novetats en el
"Manteniment Iva / retencions"), automàticament calcula la retenció sobre la base imposable i la
linea queda identificada com a "IRPF".
Correcció: Factures de compra: problema "suenlace" al modificar venciments quan CC és de 9
dígits.
Correcció: Els aguns casos no carregava correctament les dades dels albarans.
Correcció: En el cas de ser factures de compra que la longitud del número de factura és superior a
10 dígits al modificar els venciments des de G2 no es traspassaven bé les dades.
Pagaments directes

Correcció: En certs cassos, no ho integrava al CC informat al pagament.

Vendes
Millora: Prioritariament, s’anirà a buscar els preus i/o dtes de la tarifa assignada a l’article que
correspongui amb la tarifa assignada per client o document, omitint l’escalonat de les quantitats.
Només en cas de no trobar-se la tarifa assignada per client o document dins de les tarifes
assignades per article, s’establirà la tarifa de l’article que correspongui segons l’escalonat de
quantitats definit aquí. En cas d’haver-hi varies tarifes amb un escalonat que es superposi,
s’agafarà l’última tarifa.
Manteniment de clients

Nova prestació --> Nova opció dintre de "mes dades" per consultar els articles consumits per un
client determinat.
Correcció: Solucionant enllaç comptable G2 a comptabilitat HermesG2 amb CC de 9 dígits.
Manteniment de tarifes generals
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Correcció: Deixava eliminar una tarifa que tenia articles assignats.
Ofertes de vendes

Nova prestació: Poder imprimir les fotos dels articles ofertats.
Nova prestació: Nova opció per enviar directament l'oferta per email.
Millora: Nova opció que permet obrir la fitxa d'article desde cada posició de la graella de dades.
Millora: Possibilitat de modificar el nom del client segons permisos d'usuari.
Correcció: En certs casos no es traspassaven les notes per article-proveïdor en generar comanda
des d'una oferta.
Comandes de clients

Nova prestació: es pot accedir a la fitxa de l'article (segons posició de la graella de dades), i a la
fitxa del client.
Nova prestació: Possibilitat d'associar un codi de proveïdor per línia de comanda per a importar les
notes per article-proveïdor.
Nova prestació: Nova opció per a imprimir etiquetes d'articles des de comandes de venda.
Nova prestació: Afegida possibilitat de generar sol·licituds de compra en generar OFs des d'una
comanda de venda. Segons control "OF<34>" es pot configurar si s'han d'agrupar articles iguals.
Nova prestació: Generació d'OFs: Possibilitat de configurar el magatzem a tenir en compte per al
càlcul de l'estoc disponible.
Millora: Nova opció per a obrir les ofertes de venda associades.
Millores vàries en la generació automàtica d'OFs des de comandes de venda.
Millora: evitar canvi de pestanya automàtic en tancar notes d'avís per client.
Millora: Etiquetes -> a la graella abans de imprimir es mostraran les notes generals i les notes de
l'article (si l'article no té notes es mostaran les notes d'enviament d'expedicions)
Correcció: No es podia entrar al mòdul de comandes de venda si l'usuari estava configurat en
anglès.
Correcció: S'han corregit problemes de pèrdua de memòria que podien afectar a processos
massius de creació de comandes.
Correcció: Opció desar com no esborra historial de comandes de compra generada.
Correcció: No funcionava correctament l'opció d'afegir articles a la comanda des de l'historial
d'articles consumits.
Correcció: En certs casos, no es podia modificar la data d'entrega per línia d'una comanda.
Correcció: Generació ordres fabricació --> Les OF's generades automàticament a partir de
comandes de venda no eren capaces de mantenir informació sobre la quantitat original i la
pendent de fabricar.
Agrupació de comandes

Nova prestació i opció de menú (Vendes -> Informació comandes de clients): Pantalla per
preparar varies comandes a la vegada.
Albarans a client

Nova prestació: PDA -> Millores varis per a poder preparar els albarans des de la PDA.
1. Nova ordenació per a ubicació.
2. Nova opció per a fer tancament parcials de la comanda per grups d'articles.
3. Nova opció per a poder buscar un article de la comanda pel seu codi de barres/codi article
4. Nova opció per permisos per a desbloquejar comandes que s'estan servint des de la PDA.
Millora: Opció per a obtenir el preu de cost corresponent a la compra del lot que s'està venent.
Configurable segons control "albarans<25>= 3" --> Si l'article té lot, preu de compra del lot venut,
sinó PCM (si la línia té més d'un lot, agafem el preu de l'últim).
Millora: Nova ajuda completa de transportistes per a poder gestionar volums de dades grans, i
amb opció a donar-ne d'alta de nous.
Millora: Possibilitat d'entrar unitats i caixes utilitzant números decimals.
Millora: Ajudes d'iva ordenades pel camp descripció.
Correcció: En carregar article amb taxa ECORAEE per l'ajuda, carregava la taxa per duplicat.
Correcció: Impressió massiva albarans de venda, no funcionava opció imprimir albarans històrics.
Correcció: Millorar "i" albarans venda - patró lloguer. Correció en les quantitats pel tema dies
calculats.
Correcció: En els casos que des de la fitxa del client s'introduïa una comissió més petita que 1,00
(ex. 0,50) des dels albarans de venda agafava 0,00.
Variacions de tarifes de venda

Millora: La importació/exportació en excel permet introduir els preus amb IVA
Manteniment de xecs regal

Correcció: Revisió temes varis.
Gestió de vendes TPV

Nova prestació: Nova opció per a poder configurar un visor al TPV.
Millores en el procés d'abonar un tiquet.
Millora: Càlcul de rendibiltat configurable en funció del control "TPV_OPCIONS <33>"
Correcció: Al carregar articles amb estructura no carrega correctament el cost dels articles de
l'estructura.
Correcció: No deixava facturar si es tirava el comptador enrera per aprofitar un número lliure.
Correcció: Impressió de tiquets molt llargs no funcionava correctament.
Arqueig de caixa
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Millora: Ampliació de camps disponibles en l'impressió de l'arqueig de caixa ("std_tpv_arquejos")
Correcció: En el detall dels cobraments (metàl·lic, targeta, altres...) el rètol de les columnes "Data"
s'ha canviat per "Data cobrament" perquè quedi més clar.
Importar - exportar clients

Correcció: no deixava modificar el nom físcal del client.
Correcció: En alguns casos la importació no acabava correctament.

Estocs
Nova prestació: Número de decimals per les quantitats en estoc. Afecta a tot els mòduls d'estocs.
Configurable segons nou control "config_estocs<5>".
Manteniment d'articles

Nova prestació: Nova opció per exportar a Excel les estructures dels articles i per donar d'alta i
baixa estructures des de Excel.
Nova prestació: Nou historial que permet veure els canvis fets en el camp 'Inventariable'.
Millora: Nova columna "Desc. Pseudo-Codi" a l'ajuda dels articles.
Millora: S'ha ampliat la longitud dels camps addicionals perquè no tinguin cap límit.
Millora: Possibilitat de predefinir un tipus d'IVA per defecte segons grup i/o subgrup de l'article en
donar-lo d'alta.
Fitxa general d'estocs

Millora: Noves columnes a la graella de lots: Preu de compra net, Data de compra, Núm. albarà
proveïdor, Nom comercial proveïdor i OF.
Millora: S'ha ampliat la columna de codi d'OF per tal de permetre visualitzar els codis complets fins
a 20 dígits.
Moviments del estoc

Millora: Nous filtres disponibles per lot i document, i altres millores en les opcions de selecció i
filtratge. (p.ex. Es poden deixar camps de selecció en blanc, múltiples seleccions, etc.)
Millora: Es valora el PCM i PCN a data final de la selecció.
Correcció: En el cas de consultar varis articles no mostrava el PCM.
Variació de preus

Correcció: En certs casos, en exportar preus a Excel, podien aparèixer preus incorrectes.
Entrades / Sortides d'estoc

Millora: Permetre utilitzar la pantalla de regularització d'estocs com a simple opció de consulta de
l'estoc d'un article.
Traspàs magatzem i/o ubicacions

Millora: PDA -> Mòdul d'etiquetes -> Afegida possibilitat de canviar els magatzems sobre els
quals es calcula l'estoc i es permet fer traspassos.
Inventari valorat

Millora: Inventari valorat per periode que retorni l'estoc per lot.
Millora: Inventari valorat per periode poder valorar a PCM i PCN de la data final del periode.
Establir estocs a zero

Millora: Nova opció per a poder informar la data de document.
Llistat d'estoc disponible/reservat

Correcció: Evitar que es quedi penjat el càlcul nocturn d'estocs disponibles quan dóna algun
missatge d'error.
Importació d'articles d'Excel

Millora: La importació d'articles permet introduir el preus de venda amb IVA.
Correcció: en l'opció d'actualitzar estoc amb opció posar a zero si l'articles estava en vàries
ubicacions.
Generació de lots

Millora: Poder triar la ubicació on es generarà el lot.

Facturació
Millora: S'ha optimitzat la generació de factures en PDF en tots els mòduls de facturació.
Procés de facturació

Millora: Nous camps al imprès factures venda -> "email d'enviament de la factura", "email del
client", i "Albarà patró S/N separats per comes"
Correcció: Facturació dels albarans patró de lloguer -> En certs cassos, no es calcula bé l'import
total de la factura.
Reimpressió de factures

Nova prestació: Opció a generar directament les factures en PDF.
Millora: s'ha separat la vista previa i l'impressió per impressora en dos opcions per separat en la
barra d'eines.
Correcció: Reimpressió de factures no funcionava l'opció per triar idioma.
Correcció: Optimitzat el procés de recuperació de factures
Cosulta detall factura emesa

Nova prestació: Opció a generar directament una factura en PDF i consultar-la en el directori de
factures
Millora: s'ha separat la vista previa i l'impressió per impressora en dos opcions per separat en la
barra d'eines.
Millora: indicador si una factura s'ha imprès.
Manteniment de rebuts

Correcció: Modificació venciment rebuts clients -> problema al actulitzar el "suenlace" amb les
majuscules/minuscules
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Correcció: En certs cassos, evitar que demani per reactivar rebut en obrir-lo des del manteniment
de clients.
Generació de factures de pressupost

Novetat: Afegida possibilitat d'imprimir unes observacions fixes en factura de pressupostos segons
control "impressio_observacions".
Millora: En generar albarà d'administració des d'una certificació, es traspassa la unitat de mesura
dels blocs com a unitat de mesura de venda de les línies de l'albarà.
Correcció: En alguns cassos, no es generaven correctament les PDF factures, la qual cosa
provocava que no es puguessin enviar per correu electrònic.

Estadístiques
Nova prestació [pels mòduls estadístics detallats a continuació]: Opció a configurar l'enviament de
mails automàtics a vàries adreces de correu després de que s'executin les tasques programades
del càlcul de les estadístiques d'articles, vendes, compres i quadre de gerència. Es configura des
de "Utilitats i varis" -> "Control d'empreses" -> "Manteniment d'empreses".
Millora: per tots els mòduls estadístics s'ha millorat la "i"
Vendes

Millora: Noves columnes a la estadística de vendes multiempresa.
Millora: Nous camps per l'estadística, "lot" i "proveïdor del lot" (en el cas que l'article no tingui cap
lot assignat s'agafarà l'últim proveïdor comprat)
Quadre gerència

Millora: s'actualitza el log d'execucions al fitxer "tasques_programades" per poder-ne fer el
seguiment del resultats.
Correcció: Execució càlcul en idioma castellà fallava.
Correcció: En certs cassos, no s'omplia la pestanya d'OFs de l'Excel diari d'inventari.
Articles

Millora: En el botó "informes", es mostren tots els informes que treballen sobre els fitxers
''temporal_estadistica_articles...''

Producció
Llistes de material i ordres de fabricació

Novetat: Ordres de fabricació: Possibilitat de gestionar lots en fer sortides d'estoc quan es passa
una OF a oficina. Configurable segons control "of<31>"
Millora: ampliat camp codi d'article a elements primaris i no codificats per a permetre fins a 20
dígits.
Millora: Afegida possibilitat d'imprimir el camp 'referència' provinent de la línia de la comanda de
venda que ha generat la OF.
Millora: En acceptar cost d'un element final, actualitzar també el preu de cost mig de la fitxa de
l'article en cas que no s'hagi comprat mai.
Correcció: En crear nova OF a partir d'una llista de materials es podia perdre precisió en les
quantitats perquè s'arrodonien a dos decimals.
Marcatges procés productiu

Millora: Millorada la velocitat en el tancament de processos d'OFs quan hi ha processos adjunts.
Estat procés productiu

Millora: S'ha ampliat la columna de codi d'OF per tal de permetre visualitzar els codis complets fins
a 20 dígits.
Visualització ordres de fabricació

Correcció: L'opció de imprimir la OF no imprimia varis camps del imprès

Pressupostos
Millora: En actualitzar a preus actuals dels articles, tenir en compte els preus modificats
manualment per actualitzar-los o no segons nova opció d'actualització.
Blocs

Nova prestació: Nova opció d'exportació de famílies de blocs a Excel.
Pressupostos

Correcció: En el cas que els blocs estiguin bloquejats, el missatge que dóna el programa no és
correcte.
Correcció: En certs casos, en carregar un pressupost, es produïa un error que obligava a reiniciar
el programa.
Correcció: No es calculaven correctament les estadístiques de pressupostos quan hi havia
pressupostos complementaris associats.

Seguiment de treballs
Tipus fitxes tècniques i fitxes tècniques

Correcció: Es produïa un error si es posava valor per defecte a un camp de tipus 'combo'.
No es podia fer que sortissin a les ajudes els camps de tipus 'combo'.
Gestor de calendaris

Correcció: No funcionava l'exportació a Excel de la planificació de feines per operaris quan es tenia
instal·lat l'Office 2003.
Gestor d'avisos

Millora: Enviament avís per email -> agafarà el gestor de correu per defecte. (abans sempre
agafava el MS-Outlook)
Fulls de treball
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Millora: Ampliada la longitud del camp 'Adreça d'enviament de factures' per a permetre adreces
molt llargues.
Millora: Nous camps 'dades de pagament' del client disponibles per a la impressió de factures de
pressupostos.
Correcció: Impressió graella per consultar les factures.
Comunicats d'hores i conceptes

Correcció: L'opció des de "més dades" -> "Visualitzar calendari personal" en alguns casos no
funcionava.

Tresoreria
Correcció: Revisió del traspàs de les formes de pagament dels venciments en l'enllaç amb A3.
Enviament electrònic de remeses

Nova prestació: Suport per als nous formats de remeses SEPA en format XML. Segons la
normativa SEPA (fase-II), a partir del 01/02/2016 ja no es podran utilitzar les normes
(o “quaderns”) C19, C32 ni C58 per enviar fitxers per gestionar cobraments. Només
es podrà fer en aquests formats: 1. SEPA 19-14 CORE en format XML o texte. // 2. SEPA 19-44 B2B
en format XML o texte.
Nova prestació: Afegida nova opció d'enviament de remeses SEPA amb plaç de presentació reduït
(COR1).

Qualitat
Introducció incidències de qualitat

Millora: Nova opció configurable segons control "IncidenciesQualitat<4>" que permet informar el
proveïdor per a tots els tipus de incidències.
Avaluació de proveïdors

Utilitats i varis
Exportació electrònica de factures de venda

Millora: Facturació electrònica. Nova opció per afegir codis DIR3 en les factures electròniques.
Manteniment IVA / Retencions

Nova prestació: permet identificar un codi com a "retenció", amb el % corresponent. // En l'entrada
de factures de compra, en la graella de bases imposables, al introduïr un codi d'iva que esta
marcat com a "retenció", automàticament calcula la retenció sobre la base imposable i la linea
queda identificada com a "IRPF". (Veure novetats en l'entrada de factures de compra)
Manteniment de transportistes

Millora: Nova ajuda completa de transportistes per a poder gestionar volums de dades grans.
Manteniment d'empreses

Nova prestació: Configuració paràmetres enviament de tots els emails informatius per empresa
Indexar dades de l'empresa

Millora: s'ha fet una opció separada només per re-indexar els fitxers de l'empresa.
Còpies de seguretat

Nova prestació: Opció a configurar l'enviament de mails automàtics (opcionalment a vàries adreces
de correu) després de que s'executin les còpies de seguretat. Es configura des de "Utilitats i varis > "Control d'empreses" -> "Còpies de seguretat".
Correcions varies
Traspas de dades entre empreses

Millora: del compte patró "g2_estandar" no es passen les dades d'aquests fitxers mestres: "ivas",
"bancs_general", "tipusfitxestecniques", "magatzems", "paissos", "poblacions", "formes_pagaments"
Generador d'informes

Novetat: Nous informes: "std_estad_abc_clients", "std_estad_abc_articles", per obtindre un informe
ABC de clients i articles
Millora: En informes de seguiment de les còpies de seguretat i de les tasques programades a la
nit. ("std_copies_seguretat" i "std_tasques_programades")
Correcció: Corregit imforme "std_tpv_alb_hist_rentabilitat"
Etiquetes

Nova prestació: Opció per a imprimir QRCodes.
Millora: S'han habilitat tecles ràpides.
Millora: Des de la vista preliminar poder escollir la impressora per a poder imprimir.
Generador d'informes

Nova prestació: Opció per a imprimir QRCodes.
Novetat: Nous camps tipus codi de barres per als camps de fitxer i cos.
Novetat: Nova carpeta "GeneralESP" que conté els informes estàndar traduïts integrament al
espanyol
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