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General
Compres
Manteniment proveïdors
Millora. Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Comandes a proveïdor
Millora. S'ha afegit una "lupa" dins de les cel·les de la columna "Full" per poder accedir directament al full de
treball referenciat.
Nova prestació. Es tenen en compte els preus de compra especials per full de treball, proveïdor, article.
Millora: Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Millora: S'afegeix la funcinalitat de consultar l'estoc dels artícles mitjançant la tecla ràpida F4.
Correcció. Càlcul correcte del risc del client en comandes (en algunes situacions no feia/mostrava el càlcul del
risc)
Millora. Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Generació automàtica comandes a proveïdor
Correcció. En certs casos, podia donar error de desbordament en carregar les dades en pantalla de la
quantitat a demanar d'algun article.
Comandes de programació
Millora. S'afegeix la funcionalitat de consultar l'estoc dels artícles mitjançant la tecla ràpida F4.
Albarans de proveïdor
Nova prestació. Es tenen en compte els preus de compra especials per full de treball, proveïdor, article.
Millora: Afegides columnes 'F.Treball', 'Ref.Full' i 'ClientFull' en la graella de comandes.
Millora: S'ha millorat la velocitat d'actualització del PCM dels articles en entrar nous albarans de compra.
Millora. Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Millora. S'afegeix la funcionalitat de consultar l'estoc dels artícles mitjançant la tecla ràpida F4.
Devolucions a proveïdor
Nova prestació. Es tenen en compte els preus de compra especials per full de treball, proveïdor, article.
Millora. S'afegeix la funcionalitat de consultar l'estoc dels artícles mitjançant la tecla ràpida F4.
Millora. Inclosos els camps 'Codi IVA', 'Descripció IVA' i '% IVA' en el fitxer temporal d'impressió de devolucions
a proveïdors.
Entrada de factures de compra
Correcció. La pantalla d'avís de data antiga ara només apareix quan entres una factura nova.
Correcció. En algunes factures de subcontractació, sortia un missatge molest en guardar el document.
Millora. En Factures de compra es pot parametritzar que per defecte la "data de comptabilització" sigui la que
s'hagi predeterminat o bé la "data de factura" --> utilitats i varis -> comptadors i controls -> compres ->
config_factures_compra<13>
Millora: Afegides columnes 'Full de Treball' i 'Ref.Full' a la relació d'albarans del proveïdor.

Vendes
Manteniment de clients
Millora. Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Ofertes de vendes
Millora. Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Correcció. Després de fer una còpia d'una oferta històrica, no es podia modificar la nova oferta generada si no
es recarregava.
Millora. Possibilitat d'imprimir els codis de barres dels articles a les ofertes de venda.
Millora. Implementat el bloqueig d'articles a les ofertes de venda
Correcció. S'ha aplicat un correctiu per buidar l'historic de correus al duplicar una oferta de venta.
Millora: Inclosos els camps 'Nom Transportista' i 'Descripció Ports' en el fitxer temporal d'impressió d'ofertes de
venda.
Millora. Mantenir la impressora predeterminada del sistema després d'imprimir documents per una impressora
diferent.
Nova prestació: nous dicts en "comandes" i "comandes_hist" de codi i nom fiscal i comercial proveidor ultima
compra de cada article de la comanda per poder fer llistats per aquestes columnes
Comandes de clients
Millora. Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Millora. S'afegeix la funcionalitat de consultar l'estoc dels artícles mitjançant la tecla ràpida F4.
Correcció. Càlcul correcte del risc del client en comandes (en algunes situacions no feia / mostrava el càlcul
del risc)
Correcció: En realitzar comandes de compra des d'una comanda de venda, si el proveïdor cobra a través d'un
banc d'empresa, no es carregaven les dades del compte.
Nova prestació: nous dicts en "comandes" i "comandes_hist" de codi i nom fiscal i comercial proveidor ultima
compra de cada article de la comanda per poder fer llistats per aquestes columnes
Albarans a client
Millora: Afegides columnes 'F.Treball', 'Ref.Full' i 'ClientFull' en la graella de comandes.
Nova prestació: Possibilitat de fer albarans rectificatius sense l'obligatorietat d'indicar una factura.
Correcció: Etiquetes producció (tema "material acceptat" - "num.peces"). Al imprimir més d'una etiqueta del
mateix producte, reparteix la quantitat total entre el nº d'etiquetes.
Millora. Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Millora. S'afegeix la funcionalitat de consultar l'estoc dels artícles mitjançant la tecla ràpida F4.
TPV - Xecs Regal / vals
Correcció. En imprimir un val de compra no agafava l'imprès que tocava.
Correcció. Corretgit l'idioma del menú "Informació" de la pantalla "Xecs Regal/Vals".
TPV - Gestió de Vendes
Correcció. En alguns casos, quedaven vendes guardades amb el codi de barres d'algun producte sense
substituir pel codi intern de l'article.
Millora. A la consulta de vendes de TPV, s'ha afegit l'import total de les vendes mostrades.
TPV - Importació vendes web
Millora. Nova opció a importar les vendes d'internet amb la data i hora del moment de la importació enlloc de la
data i hora de la venda real a internet.
Millora. Poder deixar com a "apartades" les vendes amb certes formes de pagament, com les transferències.
Millora: Possibilitat de modificar la data de cobrament de les vendes importades per la data actual.

Estocs
Manteniment d'articles
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Correcció. En modificar el codi de grup es buidava automàticament el pseudo-codi i la seva descripció.
Correcció. En alguna ocasió, portava problemes l'actualització d'articles sense pseudocodi al eCommerce.
Correcció. En eliminar el "codi de barres 2" d'un article, no en netejava la relació i el programa el continuava
sabent carregar.
Millora. Es poden bloquejar/desbloquejar massivament articles en ofertes de venda.
Correcció. Després de traspassar dades cap a un altre article, cridar-ne el "PostDesar" per executar les
possibles actualitzacions a mida de cada client.
Millora. Es poden consultar les Ofertes de Venda d'un article des del botó "Més Dades".
Importació d'articles d'excel
Millora. Possibilitat d'importar el "codi de barres 2" dels articles des d'Excel.
Millora. Possibilitat d'importar descripcions per idioma. A més, després de guardar cada article, fem executar
les opcions a mida de cada client que s'executarien si es modifiqués des del manteniment d'articles.
Correcció. En importar dades d'Excel cap a articles existents que tinguin l'eCommerce activat, generar-ne
automàticament l'XML actualitzat.
Correcció. Després de traspassar dades cap a un altre article, cridar-ne el "PostDesar" per executar les
possibles actualitzacions a mida de cada client.
Etiquetes d'articles segons estoc
Millora. Possibilita d'afegir i treure articles manualment a partir de la selecció automàtica segons estoc.
Edició d'articles eCommerce
Millora. Afegida l'opció de modificar els camps de fitxa tècnica associada a cada article.
Millora. Posar ajuda a proveïdors i altres.
Millora. Agilitzada l'exportació de modificació d'estoc, prescindint d'actualitzar les dades de les fitxes tècniques
relacionades amb l'article.

Facturació
Procés de facturació
Millora. Mantenir la impressora predeterminada del sistema després d'imprimir documents per una impressora
diferent.
Correcció en la impressó d'alguns rètols a l'imprès de la factura en un idioma diferent.
Certificació de pressupostos
Millora. Es pot esborrar una factura de certificació sense borrar la certificació, i/o al inrevés.
Millora de missatges en el procés d'eliminar certificacions i factures.
Gestió retencions certificacions
Nova opció per gestionar la sol·licitud de devolució de retencions.

Producció
Llistat marcatges de feines
Millora. Al diari de moviments, subtotatlitzar temps passats per operari.
Resum costos ordre de fabricació

Pressupostos

Millora: S'han afegit els camps de peces a fabricar i peces pendents. En cas d'actualitzar el cost de la fitxa
d'article, tenir en compte les peces fabricades per a calcular-lo.
Millora: Possibilitat de configurar rètols personalitzables a la pantalla i impressió del resum de costos. (Veure
control "costos<13>": en el desplegable del control es mostren els camps fixes a l'esquerra i per cada un
d'ells es pot posar el rètol equivalent personalitzat a la dreta. (En cas de necessitar varis idiomes, cal separalos per símbol "|")

Pressupostos
Millora. Al acceptar un pressupost, si del client hi han fulls de treball oberts, apareix automàticament una
pantalla amb els fulls de treball per poder triar-ne un i assignar-lo al pressupost en cas que sigui necessari.

Seguiment de treballs

Millora. Nous camps: 'Elaborat per' i 'Aprovat per'. (Estan disponibles al report d'impressió)

Fulls de treball
Nova prestació. Condicions especials de compra: Possibilitat d'assignar preus de compra especials per full de
treball, proveïdor, article. També es tenen en compte els preus de compra especials per full de treball,
proveïdor, article en les imputacions directes en el detall del full.
Millora. Revisó de les ajudes: posició en pantalla i ordenació alfabètica.
Millora. Canviar el selector d'impressores al imprimir el full de treball
Fitxes tècniques
Nova prestació. Possibilitat de generar un únic PDF agrupant varis models d'imprès d'una mateixa fitxa tècnica.

Tresoreria
Impagats
Millora. Possibilitat de configurar un valor per defecte per a la contrapartida comptable del banc.

Recursos humans
Personal
Millora. Canviar el selector d'impressores al imprimir la tarjeta
Càlcul i resum d'hores
Correcció. En exportar cap a Excel el càlcul d'hores en format resumit i detallat a la vegada, provocava un error
i no s'acabava generant.

Utilitats i varis
Exportació electrònica de factures de venda
Correcció. Corregit un error que no permetia exportar factures electròniques.
Empreses
Millora. En totes les opcions del programa que es fa un enviament automatitzat per email, validar que les
adreces electròniques entrades siguin correctes per a no comportar errors en l'eviament de correus.
Eines
Correcció: Corregida exportació a Excel de l'ajuda (cerca) d'Ofertes de Venda.
Generador d'informes
Nova prestació: es pot automatitzar l'exportació d'informes mitjançant un executable programat "a mida".
(Veure G2GeneraLlistats.ini)
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Correcció. Llistats preus especials client-article, grup, subgrup, marca, client: mostrar correctament en els
llistats les columnes quanitats, preus, dte per que ara poden tenir diferents valors per un mateix client i article.
Nova prestació. Possibilitat d'afegir nou camp 'pseudocodi article' per fer informes del temporal d'inventari
d'estocs.
Nova prestació. Nou llistat estadístic de vendes TPV mostrant totals venuts per dies de la setmana i franjes
horaries.
Etiquetes
Correcció. En l'última versió, s'havia perdut la prestació de generar etiquetes amb codis QR.
Correcció. Els noms / descriptius dels camps / fitxers ara surten en castellà quan es treballa amb aquest
idioma.
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