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General
Millora: Suport d'aplicacions .NET integrat per a sistemes a partir de Windows 10.
Millora: Ajudes del programa: - Poder filtrar que "sigui diferent". Aplicable sobre qualsevol dels
caràcters clau ja existents (cometes dobles, asteriscs, sumes, etc.).
- Poder "no filtrar" per dates per tal de cercar registres que no tinguin data.
- Possibilitat de configurar subtotals per les columnes desitjades.
- Millores en l'exportació a Excel: s'ha posat un títol, la data i hora d'exportació i els subtotals
configurats.
Correcció: Ajudes del programa: En entrar a una ajuda des d'una altra ajuda, quedava desactivat el
botó per tancar.

Compres
Manteniment de proveïdors

Nova prestació: El mòdul de 'Manteniment de proveïdors' ara s'inicia amb una cerca per tal d'accedir
i navegar per tots els registres més fàcilment.
Correcció: Consulta d'articles consumits: En certs casos, no ordenava correctament en clickar a la
capçalera d'una columna.
Comandes a proveïdor

Nova prestació: Enviament de comandes per correu electrònic: possibilitat d'introduir destinaris amb
còpia i amb còpia oculta.
Entrada de factures de compra

Millora: Visualització de la quantitat total per línia d'albarà a les graelles d'albarans seleccionats per
factura.
Nova prestació: Suport complet per al sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII).
Pagaments directes

Millora: Actualitzada i millorada l'ajuda de factures de compra per a permetre trobar les factures a
pagar més còmodament.
Conceptes de facturació

Millora: opció afegida al menú de "Factures de compra". S'ha ampliat la descripció de 50 a 451
caracters.

Vendes
Manteniment de clients

Nova prestació: El mòdul de 'Manteniment de clients' ara s'inicia amb una cerca per tal d'accedir i
navegar per tots els registres més fàcilment.
Correcció: Consulta d'articles consumits: En certs casos, no ordenava correctament en clickar a la
capçalera d'una columna.
Ofertes de vendes

Correcció: En certs casos, no calculava correctament alguns decimals dels preus nets unitaris.
Albarans a client

Nova Prestació: Suport complet per a la introducció de factures rectificatives.
Millora: opció per PDA --> Millores en l'operativa de validació de lots.
TPV - Gestió de vendes

Correcció: En mode tàctil, no es podia consultar l'historial de pagaments d'un tiquet.

Facturació
Conceptes de facturació

Millora: opció afegida al menú de "Facturació". S'ha ampliat la descripció de 50 a 451 caracters.
Procés de facturació

Nova prestació: Suport complet per al sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII).

Estadístiques
Vendes

Correcció: Estadístiques multiempresa: Quan no es seleccionaven albarans segons els filtres
aplicats, es produïa un error que obligava a reiniciar l'aplicació.

Seguiment de treballs
Fitxes tècniques

Millora: - En donar d'alta noves fitxes tècniques des de l'ajuda, carregar per defecte les dades de
capçalera amb els camps cercats.
- En donar d'alta una nova fitxa, si només existeix un tipus, carregar-lo automàticament.
- Nova opció per a configurar camps amb botó d'ajuda que mostrin automàticament les dades
cercades.
- Nova opció per a configurar camps amb botó d'ajuda podent-hi passar filtres procedents d'altres
camps.

Utilitats i varis
Generador d'informes

Millora: Possibilitat de tractar fórmules amb divisions entre 0.
Possibilitat d'afegir/treure columnes sense perdre la coherència de les fórmules existents.

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

