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Compres
Manteniment de proveïdors

Nova prestació: A "mes dades", nova opció de consulta dels articles consumits a un proveïdor
concret.
Nova prestació: Possibilitat de modificar el tipus de document identificatiu del proveïdor (CIF, NIF...).
Nova prestació: Nou formulari per a poder-hi entrar les dades de la persona física (nom,
cognoms...).
Millora: Afegida informació adicional i millorat aspecte a la consulta de factures.
Millora: Possibilitat de copiar l'adreça general d'un proveïdor a les dades d'enviament de
documents.
Millora: Possibilitat de predeterminar el número de còpies de documents en alta de proveïdor.
Comandes a proveïdor

Millora: Possibilitat de diferenciar la impressió de l'original de les còpies d'una comanda.
Millora: Possibilitat de crear nous transportistes directament des d'una comanda.
Correcció: Possibiltiat d'imprimir l'adreça fiscal del proveïdor als impresos de comandes de compra.
Correcció: Permetre entrar decimals al formulari d'unitats i caixes.
Correcció: El formulari d'unitats i caixes no es mostrava en l'idioma de l'usuari.
Generació automàtica de comandes a proveïdor

Correcció: En certs casos, es generaven comandes de compra sense contrapartida comptable per
línia.
Albarans de proveïdor

Nova prestació: Per cada article (fila del albarà) possibilitat de generar codis de lot automàtics
repartint la quantitat comprada amb varis lots.C66
Millora: Possibilitat d'imprimir dades de l'albarà a l'inici del cos, abans de les línies de l'albarà.
Millora: Possibilitat d'utilitzar diferents sèries de comptador d'albarans i amb caràcters alfanumèrics
inclosos.
Millora: Possibilitat de crear nous transportistes directament des d'un albarà.
Millora: Possibilitat d'imprimir el literal 'CÒPIA' o el número de còpia concret.
Correcció: Permetre entrar decimals al formulari d'unitats i caixes.
Sol·licituds d'ofertes a proveïdors

Correcció: No s'imprimien correctament alguns camps de l'adreça del proveïdor.
Devolucions a proveïdor

Correcció: En certs casos, no tibava la línia de comanda seleccionada correctament.
Entrada de factures de compra

Nova prestació: Possibilitat de seleccionar els albarans de proveïdor associats a la factura a partir
d'un full de treball.
Millora: Possibilitat d'imprimir, per cada albarà, la llista de comandes que salda separades per
coma.
Integració comptable de factures de compra

Millora: Possibilitat de configurar el literal que ha de sortir a l'apunt comptable per a factures fetes
amb un tipus d'IVA marcat com a 'Operació no subjecta a IVA' (Des del "manteniment d'iva i
retencions")
Manteniment de pagaments

Millora: Afegida possibilitat d'imprimir l'adreça d'enviament de documents del proveïdor al pagaré.
Pagaments directes

Correcció: En certs casos, no funcionava l'ajuda de contrapartides comptables de la capçalera.

Vendes
Manteniment de clients

Millora: S'ha afegit informació de la factura associada als albarans històrics a la consulta d'articles
consumits d'un client.
Millora: Afegida informació adicional i millorat aspecte a la consulta de factures.
Correcció: En certs casos, no funcionava correctament la consulta d'albarans entregats d'una
comanda si s'havien propagat dades del client.
Ofertes de vendes

Correcció: No reconeixia els codis de barres dels articles.
Correcció: En imprimir document, posar descripció pseudo-codi en l'idioma del client.
Comandes de clients

Millora: Possibilitat d'impedir l'entrada de quantitats per línia que no siguin múltiple del lot de venda
configurat per l'article. (Comptadors i controls -> vendes -> config_comandes_venda <22>)
Millora: Possibilitat d'entrar les dades de dipòsit a les comandes de venda.
Correcció: No mostrava correctament la quantitat pendent per fila quan aquesta era inferior a 1.
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Millora:
- Nous camps extres del transportista seleccionat modificables dins la comanda.
- Possibilitat de crear nous transportistes directament des d'una comanda.
- Possibilitat d'imprimir adreça fiscal del client, dades extres del transportista i literal 'CÒPIA' o
número de còpia.
Correcció: No deixava tibar comandes sense posar abans el codi de client.
Correcció: Permetre entrar decimals al formulari d'unitats i caixes.
Correcció: El formulari d'unitats i caixes no es mostrava en l'idioma de l'usuari.
Albarans a client

Millora: Possibilitat de crear nous transportistes directament des d'un albarà.
Millora: Ara es poden tibar línies d'articles de comanda amb quantitat 0.
Millora: Poder imprimir les notes del magatzem de dipòsit seleccionat a l'albarà.
Millora: Ampliació de les columnes de data (de comanda i d'entrega) perquè hi càpiga l'any en 4
dígits.
- Traspassar els nous camps de dipòsit de la comanda.
Millora: Traspassar els nous camps de dipòsit de la comanda.
Correcció: No agafava correctament la tarifa '000' en cas de ser la tarifa seleccionada a l'albarà.
Correcció: En imprimir document, posar descripció pseudo-codi en l'idioma del client.
PDA-Albarans a client

Noves opcions de visualització de comandes pendents de tots els clients. (no, per sector, per
client). (Comptadors i controls -> vendes -> albarans <29>)
Possibilitat de pausar albarans tot i tenir totes les files validades. (Comptadors i controls -> vendes > albarans2 <19>)
Millora: Traspassar els nous camps de dipòsit de la comanda.
Preus client-article

Nova prestació: Possibilitat de definir un nou nivell de preus de venda a base de patrons en quatre
nivells, totalment independents dels preus especials per client.
Correcció: No es podien eliminar patrons de preus d'articles.
TPV - Gestió de vendes

Nova prestació: Nova opció per a duplicar un tiquet ja existent.
Nova prestació: Afegida possibilitat de connectar una balança port sèrie al TPV per a obtenir
automàticament el pes dels articles.
Correcció: No funcionaven correctament les devolucions amb tarja mitjançant TPV PinPad A.B.A.
quan s'utilitzaven bancs diferents.
TPV - Manteniment de caixes

Nova prestació: Afegida possibilitat de connectar una balança port sèrie al TPV per a obtenir
automàticament el pes dels articles.
Correcció: Faltava traduir alguns literals al castellà.
TPV - Arqueig de caixa

Correcció: Faltava traduir uns quants literals al castellà.

Estocs
Manteniment d'articles

Correcció: Faltava traduïr alguns literals al castellà.
Correcció: No permetre eliminar un article que s'està utilitzant en algun bloc o pressupost.
PDA - Traspàs magatzems/ubicacions

Nova prestació: Possibilitat d'entrar un codi compost d'article + lot (per exemple, llegit des d'un
lector de codi de barres), de manera que ja es carregui el lot en qüestió i tot el seu estoc per a
poder ser traspassat àgilment.
Millora: Si un article no té lots, saltar-se el pas de mostrar l'ajuda de lots buida.
Establir/treure bloquejos d'articles

Millora: Nova opció de selecció d'articles per si són inventariables o no.
Generació de lots

Correcció: Faltava traduïr uns quants literals al castellà.

Facturació
Procés de facturació

Millora: Possibilitat d'imprimir les comandes associades a cada albarà al mateix nivell que el codi
d'albarà.
Correcció: En imprimir document, posar descripció pseudo-codi en l'idioma del client.
Correcció: En imprimir factures amb línies "v", tot i que els imports eren correctes, mostrava el
percentatge d'IVA per defecte d'aquest tipus de línia sense tenir en compte els canvis que
s'haguessin pogut realitzar en el propi albarà.
Certificació de pressupostos

Nova prestació: Possibilitat d'afegir l'escandall complet dels blocs en generar albarà d'administració
des d'una certificació de pressupostos.
Millora: En generar un albarà des d'una certificació, si aquesta era una mica gran, podia arribar a
trigar força estona, fins a 20 minuts en algún cas. S'ha millorat en gran mesura la velocitat de
generació de l'albarà.
Millora: Afegida possibilitat de configurar el número de decimals a utilitzar per a preus i quantitats en
fer certificacions de pressupostos.
Correcció: Faltava traduïr alguns literals al castellà.
Generació de factures de pressupost
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Nova prestació: Possibilitat de reordenar les partides d'un pressupost i dels seus complementaris
per tal de fixar-ne l'ordre d'aparició a la factura de pressupost.
Millora: Possibilitat de lligar la contrapartida comptable de retencions garantia al full de treball
associat al pressupost facturat. (Comptadors i controls -> utilitats i varis -> contrapartidescomptables <8>)
Millora: Optimitzacions vàries del mòdul.

Estadístiques
Vendes

Nova prestació: Nova estadística multiempresa per client i article.
Nova prestació: Nous camps de costos per a informe de rentabilitat sobre l'estadística multiempresa
per client.
Millora: Possibilitat de visualitzar en llistats d'estadístiques d'articles multiempresa el número de
clients que han comprat cada article per cada mes de cada període calculat.

Producció
Llistes de materials i ordres de fabricació

Millora: Canviat el tipus d'OF 'Especial' per 'Disseny'.
Millora: Afegida possibilitat de configurar el tipus per defecte en crear nous elements i l'estat d'actiu /
no actiu dels processos en funció d'aquest tipus.
Correcció: En certs casos, es bloquejava la pantalla després d'accedir a l'ajuda d'articles dins la
pestanya material d'elements primaris.
Correcció: En substituïr un primari en altres elements, es perdien els processos assginats a aquest
dins dels altres elements.

Pressupostos
Blocs

Millora: Permetre modificar la descripció dels articles i de les categories. (Comptadors i controls ->
utilitats i varis -> contrapartides-comptables <8>)
Correcció: Afegida nova ajuda de categories.
Pressupostos

Millora: Possibilitat d'imprimir totals de pressupost desglossant l'import corresponent a material i a
mà d'obra.

Seguiment de treballs
Fulls de treball

Nova prestació: Es pot d'obrir directament la comanda de venda que ha generat el full de treball.
Millora: Impressió anàlisis i dia a dia: Possibiliat de tenir diferents models d'imprès de l'anàlisi dia a
dia, en funció del tipus de partides que s'estan analitzant (articles, mà d'obra, conceptes, varis o tot).
- Nous camps disponibles per a les partides de mà d'obra: hora inicial, hora final i notes.
- Subtoalització de les hores de cada operari en les partides de mà d'obra.
Correcció: Corregits els impresos d'anàlisi de fulls de treball per tal que tornin a sortir negretes i
subratllats.
Comunicats d'hores i conceptes

Nova prestació: Segons permisos d'usuari, s'ha afegit la possibilitat de bloquejar l'entrada de
comunicats per a personal diferent al de l'usuari connectat.
Correcció: La consulta d'hores d'un operari no tenia en compte els comunicats històrics.
Moviments de materials

Correcció: En certs casos, es produïa un error que obligava a reiniciar el programa quan hi havia
ofertes de venda pendents del mateix client del full de treball carregat.
Facturació per full de treball

Nova prestació: En facturar fulls de treball, possibilitat de detallar cada operari dins l'agrupació de
mà d'obra.
Millora: Possibilitat d'entrar números d'albarà manualment en generar albarà des de full de treball.
Tancament de fulls de treball

Nova prestació: Remodelació total del mòdul de càlculs i tancaments d'obres.

Tresoreria
Cobraments directes

Millora: Possibilitat de fer informes de cobraments directes utilitzant la descripció de la contrapartida
comptable.
Correcció: En certs casos, no funcionava l'ajuda de contrapartides comptables de la capçalera.

Qualitat
Avaluació de proveïdors

Correcció: No es recarregava correctament el detall de línies de comanda de les avaluacions fetes.

Utilitats i varis
Generador d'informes

Millora: Nova funció "locate", utilitzable en qualsevol camp de fórmula.
Actualitzada l'ajuda de fórmules amb les últimes funcions implementades.
Generador d'impresos
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Millora: Nova funció "locate", utilitzable en qualsevol camp de fórmula.
Actualitzada l'ajuda de fórmules amb les últimes funcions implementades.
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