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General
Millora: Possibilitat de cercar cadenes exactes o en blanc a totes les ajudes principals del
programa.

Compres
Manteniment de proveïdors

Nova prestació: Possibilitat d'entrar diferents adreces d'enviament de documents per proveïdor.
Nova prestació: Possibilitat de configurar el número de còpies en imprimir albarans de compra.
Nova prestació: Afegida possibilitat d'enllaçar clients i proveïdors que són la mateixa empresa i
mantenir-ne les dades desitjades actualitzades.
Comandes a proveïdor

Nova prestació: Possibilitat d'enviar devolucions a proveïdors a través de correu electrònic.
Nova prestació: - Possibilitat de configurar un remitent diferent per a cada document (ofertes,
comandes, devolucions i factures).
- Possibilitat de configurar un missatge de correu diferent per a cada idioma, en funció del
destinatari.
- Possibilitat d'introduir text enriquit (RTF) en el cos dels missatges.
- Nou camp d'adreça electrònica a la fitxa d'usuaris.
Nova prestació: Possibilitat de seleccionar l'adreça d'enviament de la comanda d'entre les existents
pel proveïdor.
Millora: S'han afegit nous camps de transportista a les dades de recepció editables dins de la
pròpia comanda. Aquests camps, també s'arrastren als albarans si el control corresponent està
activat.
Millora: Possibilitat de deixar línies d'articles amb quantitat 0 segons control.
Millora: Proposar proveïdor de la comanda a l'ajuda de fitxes tècniques.
Millora: Possibilitat d'afegir articles a la graella de manera molt més ràpida a través d'una ajuda
flotant.
Correcció: Les comandes de compra generades des de comandes de venda no tractaven
correctament la divisa del proveïdor.
Comandes a proveïdor de programació

Millora: Possibilitat d'afegir articles a la graella de manera molt més ràpida a través d'una ajuda
flotant.
Generació automàtica de comandes a proveïdor

Correcció: En generar comandes de compra automàticament a partir d'una comanda de venda,
deixar relacionades les dues comandes per a poder-ne fer millor el seguiment.
Albarans de proveïdor

Millora: Poder consultar dades extres de transportista en albarans històrics.
Millora: Poder canviar l'idioma d'un proveïdor per un albarà en concret.
Millora: Possibilitat de crear nous albarans seguint un comptador automàtic.
Millora: S'han afegit nous camps de transportista a les dades de recepció editables dins de la
pròpia comanda. Aquests camps, també s'arrastren als albarans si el control corresponent està
activat.
Millora: Poder importar línies amb quantitat 0 provinents de comandes i controlar-ne el seu
saldament correctament.
Millora: Quan s'importen dades de comanda, importar també la possible fitxa tècnica.
Millora: Possibilitat de consultar totes les dades de la factura associada a l'albarà.
Millora: Possibilitat d'afegir articles a la graella de manera molt més ràpida a través d'una ajuda
flotant.
Millora: Tecles d'accés ràpid F7 i F8 des d'albarans de proveïdor per a cercar albarans rebuts de
l'article.
Millora: Possibilitat d'associar una fitxa tècnica a un albarà de compra.
Millora: Possibilitat d'imprimir adreça del proveïdor i CIF a l'albarà de compra.
Correcció: Quan es generaven albarans de compra des d'aplicacions externes, alguns camps
quedaven mal informats.
Devolucions a proveïdor

Nova prestació: Possibilitat d'enviar devolucions a proveïdors a través de correu electrònic.
Nova prestació: - Possibilitat de configurar un remitent diferent per a cada document (ofertes,
comandes, devolucions i factures).
- Possibilitat de configurar un missatge de correu diferent per a cada idioma, en funció del
destinatari.
- Possibilitat d'introduir text enriquit (RTF) en el cos dels missatges.
- Nou camp d'adreça electrònica a la fitxa d'usuaris.
Millora: Possibilitat d'afegir articles a la graella de manera molt més ràpida a través d'una ajuda
flotant.
Entrada de factures de compra

Nova prestació: Factures compra: Possibilitat d'imprimir les factures de compra amb el detall de tots
els albarans seleccionats.
Millora: Possibilitat d'assignar números de factura automàticament segons comptador d'IVA
permetent caràcters alfanumèrics i fins a 15 dígits.
Integració comptable de factures de compra
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Correcció: En integrar factures de compra amb IRPF a comptabilitat, incorporar-les al model 190.
Correcció: Corregit l'enllaç cap a A3Con de factures d'abonament intracomunitàries.
Correcció: En integrar factures de compra amb operacions d'IVA 0% no deduibles cap a
comptabilitat, no s'han d'incorporar al model 347.
Preus proveïdor - article

Millora: Noves opcions de selecció d'articles. Per defecte, només es seleccionen articles amb
preus/dtes establerts.

Vendes
Manteniment de clients

Nova prestació: Afegida possibilitat d'enllaçar clients i proveïdors que són la mateixa empresa i
mantenir-ne les dades desitjades actualitzades.
Millora: - Ampliació del camp EDI de la fitxa general del client.
Millora: Clients: Ara podem tenir una llista de contactes per client amb els seus telèfons, mails, etc.
Ofertes de vendes

Nova prestació: - Possibilitat de configurar un remitent diferent per a cada document (ofertes,
comandes, devolucions i factures).
- Possibilitat de configurar un missatge de correu diferent per a cada idioma, en funció del
destinatari.
- Possibilitat d'introduir text enriquit (RTF) en el cos dels missatges.
- Nou camp d'adreça electrònica a la fitxa d'usuaris.
Millora: Ara les fotos dels articles s'imprimeixen a tercer nivell, així es poden posar sota el codi o
descripció dels articles.
Comandes de clients

Millora: Possibilitat d'imprimir el camp 'Seva comanda' a les etiquetes de comandes de venda.
Millora: Afegit avís d'OFs generades en eliminar comanda.
Correcció: Permetre generar OFs novament quan s'afegeixen línies a una comanda encara que ja
se n'hagin generat anteriorment.
Correcció: En certs casos, no es generaven correctament ordres de fabricació de comandes que
s'havien duplicat a partir d'una altra comanda.
Albarans a client

Millora: Possibilitat d'afegir articles a la graella de manera molt més ràpida a través d'una ajuda
flotant.
Millora: Poder consultar dades extres de transportista en albarans històrics.
Millora: Possibilitat de consultar totes les dades de la factura associada a l'albarà.
Millora: Possibilitat d'imprimir el camp EDI de la fitxa general del client en els albarans de venda.
Correcció: En certs casos, no s'aplicava correctament la tarifa seleccionada a l'albarà.
Preus client - article

Millora: Preus article proveïdor: Noves opcions de selecció d'articles. Per defecte, només es
seleccionen articles amb preus/dtes establerts.
TPV - Gestió de vendes

Millora: Possibilitat de definir les opcions d'impressió per defecte (tiquet i/o tiquet regal) per a cada
caixa.
Millora: S'ha optimitzat la navegació per grups i subgrups en mode tàctil.
Millora: Permetre modificar el client sempre que el tiquet estigui actiu.
Millora: Segons control, permetre editar les dades del client abans de desar un tiquet.
Millora: En crear client nou, guardar el venedor del tiquet com a venedor del client.
Millora: S'ha millorat la visualització d'alguns imports amb dos decimals.
Correcció: En certs casos, no es mostrava correctament el total d'articles entrats.
Correcció:Evitar que es puguin afegir articles en tiquets tancats o històrics mitjançant botons tàctils.
Correcció: Tenir en compte permisos d'afegir línies a tiquets pendents o apartats quan s'utilitzen
botons tàctils.
Correcció: Gestió de vendes: No funcionava l'ajuda de VIPs quan l'usuari treballava amb un idioma
diferent al català.
Correcció: Millorades algunes traduccions al castellà.
TPV - Arqueig de caixa

Millora: Impressió d'arqueig en l'idioma de l'usuari.
TPV - Procés de facturació

Millora: Literals del cos de factura ara surten segons idioma de l'usuari.
Correcció: En certs casos, es produïa un error que obligava a reiniciar el programa.

Estocs
Importació d'articles d'Excel

Nova prestació: Nova opció per a permetre actualitzar preus de venda de la fitxa a partir del preu de
cost mantenint el percentatge d'increment de la fitxa de l'article.
Millora: Possibilitat de triar la data de document, el número de document i la descripció del
moviment quan es fan actualitzacions d'estoc a través de l'Excel d'importació d'articles.
Correcció: En actualitzar preus de cost, no es recalculaven correctament tots els camps associats
(increment, marge, etc).

Solució ERP G2Tiris: G2Gest, G2TPV, G2Instal, G2Costos, G2Tmec, G2Producc, G2eCommerce, G2PDA, G2Lemo prevenda/autovenda iPAD

NOVETATS
VERSIÓ 9.2

DATA VERSIÓ: 15/02/2017
3 de 3
(Ressaltades en color les mes destacades)

Generació de lots

Millora: Possibilitat de configurar dates per defecte en els camps "data de fabricació" i "data de
caducitat".

Facturació
Procés de facturació

Correcció: En l'impressió de factures de venda, poder mostrar l'IVA assignat a cada fila de l'albarà.
Generació de factures de pressupost

Millora: Possibilitat de generar una factura de pressupost simple, en un únic imprès amb els totals
inclosos.
Enviament de factures per e-mail

Nova prestació: - Possibilitat de configurar un remitent diferent per a cada document (ofertes,
comandes, devolucions i factures).
- Possibilitat de configurar un missatge de correu diferent per a cada idioma, en funció del
destinatari.
- Possibilitat d'introduir text enriquit (RTF) en el cos dels missatges.
- Nou camp d'adreça electrònica a la fitxa d'usuaris.

Producció
Marcatges procés productiu

Millora: Si es configura un procés amb ubicació manual, que només demani ubicació pel primer
article del procés tancat, no per cadascun.

Pressupostos
Blocs

Millora: Canviada ruta on es busquen les icones seleccionables per als nodes dels arbres de blocs
per evitar que es perdin en actualitzar versió.
Millora: Durant la confecció d'un bloc, s'ha millorat i optimitzat l'opció d'importació d'escandalls de
material i mà d'obra d'altres blocs.
Correcció: No funcionava correctament la importació de blocs d'Excel si els codis de branca no
contenien punts ('.').
Correcció: En certs casos, no agafava correctament el preu de tarifa segons quantitats.
Pressupostos

Nova prestació: Afegides noves opcions d'importació de pressupostos d'Excel: càrrec sobre
material i categoria de mà d'obra.
Millora: Possibilitat d'imprimir les dades de l'adreça d'enviament de factures per defecte del client en
imprimir pressupost.

Seguiment de treballs
Fitxes tècniques

Nova prestació: Possibilitat d'imprimir les fitxes tècniqes amb un disseny personalitzat.
Nova prestació: Possibilitat d'afegir un botó de cerca a qualsevol camp de la fitxa.
Nova prestació: Possibilitat de carregar valors per defecte al camps agafant-los d'un altre fitxer de la
base de dades.
Tancament fulls de treball

Correcció: No tenir en compte el cost dels albarans de venda provinents de certificacions de
pressupostos.

Recursos humans
Control de presència

Nova prestació: Possibilitat de treballar amb targetes de presència generades externament al
programa.

Utilitats i varis
Exportació electrònica de factures de venda

Millora: Factura-e: Afegits tags 'FileReference' i 'FileDate' en factures d'administració, provinents
d'albarans de venda.
Manteniment de transportistes

Millora: Possibilitat de seleccionar el tipus de transportista entre dues possibilitats: empresa o
particular.
Millora: Nous camps per a entrar el número d'inscripció al registre i el codi Nima.
Generador d'informes

Correcció: No es podien modificar els títols de les columnes si l'usuari treballava amb un idioma
diferent al català.
Generador d'impresos

Millora: Afegida la possibilitat de tractar camps MV del temporal d'impressió per tal d'obtenir
multivalors concrets o mostrar-los sencers com a camps multilínia.
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