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General
Millora: S'ha canviat el programa de suport remot de TeamViewer a AnyDesk, d'aquesta manera
podrem estar sempre actualitzats i optimitzar així el suport remot als clients.

Compres
Comandes a proveïdor

Millora: Possibilitat d'imprimir l'estoc per magatzem de cada article de la comanda.
Opció de consulta ràpida de l'estoc d'un article mitjançant tecla d'accés directe (F4).
Formulari de consulta de compres realitzades ampliat per a una millor visualització de tota la
informació.
Correcció: En entrar un valor superior o igual a "1000" com a contingut d'una constant o variable d'una
fórmula d'article, alguns mòduls no en calculaven correctament el resultat .
Comandes de programació

Correcció: En entrar un valor superior o igual a "1000" com a contingut d'una constant o variable d'una
fórmula d'article, alguns mòduls no en calculaven correctament el resultat .
Albarans de proveïdor

Nova prestació: Es permet el tractament de LOTS (números de sèrie) en els fulls de treball. Es
contempla en tots el processos rel.lacionats: compra de material a full , moviments del magatzem a
full, generació d'albarà des de full de treball, procés de facturació i seguiment de la traçabilitat dels
lots.
Millora: Possibilitat d'utilitzar la ubicació per defecte de la capçalera per tots els articles del document
enlloc de les ubicacions de l'article per magatzem.
Devolucions a proveïdor

Correcció: En entrar un valor superior o igual a "1000" com a contingut d'una constant o variable d'una
fórmula d'article, alguns mòduls no en calculaven correctament el resultat .
Entrada de factures de compra

Millora: S'ha tornat a recuperar el comportament anterior que igualava la data de comptabilització a la
data de factura per defecte.

Vendes
Manteniment de clients

Correcció: S'ha corregit un error que provocava que alguns camps quedessin desfasats en eliminar
alguna de les dades d'enviament de clients que en tenen vàries, així com dades de cobrament de
proveïdors..
Ofertes de vendes

Nova prestació: A la graella de dades es permet introduïr mà d'obra i conceptes. També es pot
parametritzar l'ajuda per tal de que es pugui escollir entre articles, mà d'obra i conceptes.
Correcció: en cursar una oferta de vàries línies afegint-les cap a una comanda ja existent, només
quedava carregada l'última fila de l'oferta.
Comandes de clients

Nova prestació: A la graella de dades es permet introduïr mà d'obra i conceptes. També es pot
parametritzar l'ajuda per tal de que es pugui escollir entre articles, mà d'obra i conceptes.
Millora: Nous camps disponibles per a la impressió de comandes.
Nova prestació: S'ha afegit una comprovació d'ofertes de venda actives d'un client en començar a fer
una comanda del mateix client. Permet enllaçar amb l'oferta per tal de generar-ne comanda
automàticament.
Correcció: No funcionava correctament el formulari d'entrada d'unitats i caixes.
Albarans a client

Millora: Possibilitat de desactivar l'ajuda d'ubicacions automàtica en cas que un article tingui més
d'una ubicació al magatzem.
Correcció: En entrar un valor superior o igual a "1000" com a contingut d'una constant o variable d'una
fórmula d'article, alguns mòduls no en calculaven correctament el resultat .
TPV - Importació vendes web

Correcció: No s'importava correctament el preu venda net sense IVA, de manera que podia afectar a
certs processos que el necessiten com el G2ETL (sincronitzador del G2bi).

Estocs
Manteniment d'articles

Millora: S'ha facilitat el treball amb fitxers mestres grans de marques, grups i subgrups mitjançant
noves cerques.
Millora: S'han ampliat les opcions de traspàs de dades entre articles.
Millora: Visualització de les fitxes tècniques associades als articles des del propi manteniment.
S'ha afegit una icona d'accés directe a l'edició de descripcions per idioma que, a més, ja mostra si
s'han defini o no sense necessitat d'entrar-hi.
Seguiment de lots

Nova prestació: Es permet el tractament de LOTS (números de sèrie) en els fulls de treball. Es
contempla en tots el processos rel.lacionats: compra de material a full , moviments del magatzem a
full, generació d'albarà des de full de treball, procés de facturació i seguiment de la traçabilitat dels
lots.
Generació de lots

Millora: Possibilitat d'imprimir els preus de venda dels articles components per a lots validats.
Edició d'articles eCommerce

Millora: eCommerce: En generar l'XML, substitució dels salts de línia del camp "descripció del
pseudocodi" pel tag "<BR>".
Millora: Noves opcions de filtratge d'articles i possibilitat de visualitzar informació de fitxa tècnica
associada a cada article.

Facturació
Reimpressió de factures

Correcció: S'ha millorat el funcionament del camp d'idioma.
Consulta detall factura emesa

Correcció: S'ha millorat el funcionament del camp d'idioma.
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Manteniment de rebuts

Correcció: Tenir en compte l'identificador de l'idioma per tal d'imprimir el total amb lletres dels rebuts
amb l'idioma corresponent.

Producció
Màquines

Millora: Nova opció de propagació del preu cost hora a tots els processos que tinguin la màquina
predeterminada.
Llistes de material i ordres de fabricació

Millora: Opció a calcular per defecte el preu de venda teòric d'una llista de materials segons el
sumatori dels preus de venda de les matèries primeres de la llista.
Millora: No obligar a validar control de qualitat en funció de l'estat de la llista de materials o OF, sinó
que sempre serà a voluntat de l'usuari.
Correcció: En certs casos, es produïa un error en passar una OF a oficina que obligava a reiniciar el
programa.
Marcatges

Correcció: En certs casos, en tancar un procés, es podia saltar la restricció que obliga a entrar
magatzem i ubicació.
Resum costos ordre de fabricació

Nova prestació: Opcionalment (segons paràmetres del control "costos" camps <10> i <12>) es pot
calcular el cost total de l'OF per totes les peces fetes. Fins ara només es podia calcular el cost unitari.
Incorporació marcatges externs

Nova prestació: Possibilitat d'importar marcatges des d'un fitxer d'Excel.

Pressupostos
Pressupostos

Nova prestació: Possibilitat de editar un pressupost acceptat de manera que s'hi puguin fer
ampliacions i canvis sense haver de fer pressupostos complementaris. S'habilita / deshabilita l'edició
amb el (icono "candau") en la pestanya del detall.
Millora: Nova opció a importar les hores de cada bloc a través de la importació de pressupostos
d'Excel.
Correcció: L'actualització manual de preus no arrodonia correctament els preus unitaris dels blocs en
funció de la configuració de decimals seleccionada.

Seguiment de treballs
Nova prestació: Es permet el tractament de LOTS (números de sèrie) en els fulls de treball. Es
contempla en tots el processos rel.lacionats: compra de material a full , moviments del magatzem a
full, generació d'albarà des de full de treball, procés de facturació i seguiment de la traçabilitat dels
lots.
Fulls de treball

Nova prestació: Possibilitat d'ordenar i agrupar comunicats per capítol del full de treball al qual
pertanyen. Això permet imprimir en factura el codi i descripció del capítol més les notes del capítol
abans de cada agrupació de comunicats per capítol.
Millora: S'ha millorat la pantalla de consulta de línies sense comunicat i entrades directes per a una
millor experiència d'usuari.
Correcció: La facturació per comunicats no feia cas del control que permet acceptar i integrar factures
automàticament.
Fitxes tècniques

Millora: - Millora: S'ha agilitzat la càrrega de fitxes tècniques, sobretot, la d'aquelles que tenen camps
dependents d'altres.
Correcció: En sortir d'una nova fitxa creada a través de la cerca, es tornava a obrir automàticament.
Correcció: No es podien entrar directament per codi les fitxes tècniques creades amb comptador
automàtic.
Gestor d'avisos

Correcció: Durant les primeres hores de la matinada, no guardava bé l'hora de l'historial dels canvis
realitzats.

Utilitats i varis
Exportació electrònica de factures de venda

Correcció: Gravar la "seva comanda" (camp<74>) en lloc de la "nostra comanda" (camp<63>) en el
fitxer d'intercanvi EDI --> (pos. 499-515) del "linfac.txt"
Generador d'impresos

Millora: Possibilitat de desplaçar cap avall (diferents nivells) qualsevol camp de cos de qualsevol
imprès, per tal de poder-lo dibuixar a la mateixa columna que un altre sense que es sobreposin.
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