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General
PDA: Possibilitat de configurar resolucions de pantalla de PDA fins a 1920x1080.

Compres
Manteniment proveïdors
Millora: Format IBAN en les dades bancàries. Afecta a tots els mòduls de compres i factures en que es
visualitza o s'entra el IBAN
Millora: A l'apartat "Articles consumits" ja apareixen els Varis (V) que tenen un preu assignat.
Comandes a proveïdor
Correcció: En imprimir comandes amb l'opci´d'agrupar files amb el mateix codi d'article, no s'imprimien les
dades de segon nivell.
Correcció: Quan s'escollia l'opció d'enviar el gènere a un client, el nom fiscal d'aquest quedava tallat a 30
caràcters.
Millora: Possibilitat d'imprimir les notes de cada article a primer nivell (a la mateixa fila que codi i descripció,
abans sortia forçosament per sota).
Correcció: En alguns casos on es modificava la quantitat original de comandes servides parcialment,
aquestes no passaven a l'històric en servir l'últim albarà.
Millora: Afegit botó d'accés directe a fulls de treball
Correcció: Al modificar el valor d'una cel·la i, tot seguit, premer CONTROL+S per desar, aquesta modificació
no es desava.
Millora: "i" barra d'eines --> Aplicar tecles F4 (consulta estocs), F7 (articles rebuts article) i F8 (articles rebuts
proveidor - article)
Generació automàtica comandes a proveïdor
Correcció: En cas de tenir configurada la creació de diferents comandes per magatzem, no trobava cap
article per processar.
Comandes de programació
Correcció: Al modificar el valor d'una cel·la i, tot seguit, premer CONTROL+S per desar, aquesta modificació
no es desava.
Millora: Afegit botó d'accés directe a fulls de treball
Millora: "i" barra d'eines --> Aplicar tecles F4 (consulta estocs), F7 (articles rebuts article) i F8 (articles rebuts
proveidor - article)
Albarans de proveïdor
Correcció: A) en alguns casos, no s'actualitzava el preu cost mig dels articles en introduir albarans de
compra. B) Segons control, guardar el PCM actualitzat com a preu de valoració en els moviments d'estoc
procedents d'albarans de proveïdor (control 'stocks_valorats' <1>)
Correcció: En alguns casos, guardant albarans de proveïdor introduits amb una divisa diferent a la de
l'empresa, no calculava correctament el PCM dels articles.
Correcció: en alguns casos, segons la configuració de l'empresa, no s'actualitzava el PCM dels articles amb
preu inferior a mig euro.
Correcció: Corregits casos puntuals en els que donava error al carregar un albarà ja existent.
Correcció: Albarans de proveïdor: si esta al HISTORIC, no deixava visualitzar ni obrir cap document adjunt.
Millora: Disponibles els camps 'Data comanda', 'Data prevista d'arribada' i 'Descripció certfificat' en les
etiquetes d'albarans de compra.
Millora: Es permet modificar la referència del proveïdor de cada artícle.
Millora: El programa ja no permet entrar Albarans de proveidor, Factures de compra ni Devolucions a
proveïdor quan el proveïdor no està homologat.
Millora: Afegit botó d'accés directe a fulls de treball
Millora: "i" barra d'eines --> Aplicar tecles F4 (consulta estocs), F7 (articles rebuts article) i F8 (articles rebuts
proveidor - article)
Correcció: S'han traduït els camps "Comptador", "Valor canvi" i "Tipus de facturació" a l'anglès i al castellà.
Correcció: en generar albarans de client des d'un albarà de proveïdor, restava 2 vegades l'estoc venut.
Devolucions a proveïdor
Millora: Afegit botó d'accés directe a fulls de treball
Millora: "i" barra d'eines --> Aplicar tecles F4 (consulta estocs), F7 (articles rebuts article) i F8 (articles rebuts
proveidor - article)
Millora: Possibilitat de configurar que al modificar la quantitat d'un artícle i al desar el document es comprovi
que hi hagi prou estoc.
Millora: A devolucions a proveïdor, ja es poden enviar Emails amb còpia i amb còpia oculta.
Correcció: Les ajudes de ports i transport no es veien. S'han corregit els tooltips de la barra d'eines .
Entrada de factures de compra
Millora: Quan s'obre el formulari de les contrapartides, ja no es carrega la llista de contrapartides
automàticament. D'aquesta manera, dins de la columna "C. Comptable" podem inserir el primer o primers
dígits i premer el botó de la cel·la perquè carregui la llista filtrant pels dígits que hem inserit.
Correcció: Corregida la selecció d'albarans per full de treball que en casos molt aïllats no era correcta.
Correcció: Correcció: en modificar els venciments d'una factura començada a pagar, es perdia la relació amb
els pagaments.
Millora: Verificar que no s'introdueixin varis venciments amb la mateixa data.
Pagaments directes | Manteniment de pagaments
Millora: Possibilitat de configurar per defecte la data d'integració i si es vol "Un sol moviment al banc" o no.
Preus proveïdor - article
Totes les opcions que hi han(1,2,3,4,5), habilitar nova ajuda de marques, grups i subgrups

Vendes
Manteniment de clients
Millora: Format IBAN en les dades bancàries. Afecta a tots els mòduls de vendes i facturació en que es
visualitza o s'entra el IBAN
Millora: Possibilitat d'indicar quins clients s'han exportar cap a l'eCommerce. Nous camps en l'XML
d'exportació de clients: IVA, descomptes...
Millora: Dins de l'ajuda de "Rebuts i bestretes", s'ha afegit una nova columna "Notes del rebut" per visualitzar
les notes de cada rebut.
Millora: Al fer doble click sobre una fila, s'obre la comanda o albarà corresponent. L'usuari pot configurar els
decimals dels preus.
Millora: A l'apartat "Articles consumits" ja apareixen els Varis (V) que tenen un preu assignat.
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Ofertes de vendes
Millora: "i" barra d'eines --> Aplicar tecles F4 (consulta estocs), F7 (vendes realitzades article) i F8 (vendes
realitzades client - article)
Millora: nou camp "dades de contacte" de la persona a qui va dirigida l'oferta.
Millora: Possibilitat d'imprimir l'adreça electrònica de les dades d'enviament.
Millora: En generar una comanda de venda:
- Assignar-hi automàticament un proveïdor a cadascun dels articles.
- En cas de crear un nou full de treball, ja deixar-lo assignat a la comanda.
Millora: Possibilitat d'imprimir el nom del venedor associat a les dades de venda/facturació.
Millora: nous camps en pantalla i impresos: 'La seva comanda', 'Responsable tècnic' // Impressió de la
descripció del pseudocodi en l'idioma corresponent
Millora: S'inclouen els camps 'Unitats' i 'Caixes' a les ofertes de venda.
Millora: Possibilitat de dissenyar un annex diferent per als clients potencials.
Millora: En ofertes de venda, assignar inicalment el magatzem vendes per defecte segons control. En cas de
no haver magatzem de vendes per defecte llavors assigna magatzem genèric per defecte.
Nova prestació: Possibilitat d'introduir articles al document escrivint la referència del client enlloc del codi
intern d'article.
Correcció: Al enviar l'email, els annexos no s'adjuntaven correctament.
Correcció: Es pot configurar que al carregar un client o al desar el document es mostrin els riscos o no.
Correccions: En carregar articles que tenien una estructura creada sense fills, netejava igualment el preu de
l'article dins del document. // En eliminar només un tros de codi d'article entrat en un document, no netejava
tota la línia, pel què podien quedar dades de l'article anterior. // En visualitzar els preus especials dels articles
per client des del "Més dades", creuava els de marca amb els de client.
Comandes de clients
Millora: "i" barra d'eines --> Aplicar tecles F4 (consulta estocs), F7 (vendes realitzades article) i F8 (vendes
realitzades client - article)
Correcció: En carregar una comanda existent i afegir-hi articles, no s'hi aplicaven els descomptes especials
del client relacionat.
Correcció: Correcció: En importar comandes des d'XML, no tenia en compte els possibles preus especials
assignats per client.
Nova prestació: En imprimir la comanda, possibilitat de mostrar els números d'oferta de venda d'on prové.
Nova prestació: Possibilitat d'imprimir les bestretes cobrades a l'imprès de comandes de venda.
Millora: En generar comandes de compra des de comandes de venda, si aquestes últimes tenen OF
assignades, traspassar-les a la comanda de compra enlloc d'assignar-hi el magatzem.
Novetat: Possibilitat d'importar "comandes de clients de major" des de plataformes externes (botigues
web...), des de la barra d'eines de comandes de venda i des de l'opció ja existent d'importació de vendes
TPV que ja existia.
Correcció: Al generar una OF a partir d'una comanda, surt un avís en el cas que el EF tingui els processos
desordenats.
Correcció: en generar OFs des de la comanda, si l'EF té varis mètodes, no carregava correctament el mètode
per defecte.
Nova prestació: Possibilitat de generar vàries comandes de compra (a diferents proveïdors) a partir d'una
comanda de venda. / Controlar que les comandes de compra a generar tinguin el proveïdor adequat
(segons camp <17> del control 'comandes_proveidor'). / Assignació automàtica de l'últim proveïdor
comprat a l'última columna de la taula en entrar noves files a la comanda.
Correcció: Al carregar una comanda, "%Dte general" i "%Dte p.i." no es carregaven.
Correcció: Per defecte, la graella sortia arraconada a la dreta.
Millora: Possibilitat de configurar que es mostrin o no les ofertes pendents al carregar un client.
Correcció: S'ha augmentat el número de decimals de càlcul per a les variables i constants de les fórmules
d'article per tipus de material.
Correcció: En alguns casos on es modificava la quantitat original de comandes servides parcialment,
aquestes no passaven a l'històric en servir l'últim albarà.
Correcció: En generar comandes de compra a partir d'una comanda de venda, tenir en compte les dades
d'enviament marcades per defecte a la fitxa del proveïdor.
Millora: S'han ampliat les dimensions de la finestra "Generació automàtica ordres de fabricació".
Nova prestació: Possibilitat d'introduir articles al document escrivint la referència del client enlloc del codi
intern d'article.
Correccions: En carregar articles que tenien una estructura creada sense fills, netejava igualment el preu de
l'article dins del document. // En eliminar només un tros de codi d'article entrat en un document, no netejava
tota la línia, pel què podien quedar dades de l'article anterior. // En visualitzar els preus especials dels articles
per client des del "Més dades", creuava els de marca amb els de client.
Albarans a client
Nova prestació: Enviament d'albarans per email.
Millora: "i" barra d'eines --> Aplicar tecles F4 (consulta estocs), F7 (vendes realitzades article) i F8 (vendes
realitzades client - article)
Millora: Possibilitat de duplicar un albarà abonant-ne les quantitats (canviant de signe totes les quantitats i,
conseqüentment, els imports).
Millora: Imprès albarans: poder imprimir el num. oferta de venda
Millora: Dins la graella Comandes Pendents, apareixen els Fulls de Treball o OFs segons convigui mitjançant
la configuració del control "venda_fulla_of"
Millora: Optimització de la càrrega inicial de les ajudes d'ubicacions.
Millora: En albarans patró de tipus lloguer, possibilitat d'establir un número de dies fix per a la primera
facturació.
Millora: Possibilitat de configurar albarans patró amb periodicitat bimensual.
Millora: PDA --> Afegida columna 'Sector' en la pantalla del llistat d'albarans pausats.
Millora: Possibilitat d'ocultar per empresa els totals de l'albarà mostrats al peu de la pantalla. (control
"Comandes_peu_amb_iva" camp <3>)
Correcció: al generar albarà rectificatiu, no s'incorporaven automàticament les línies seleccionades que
contenien el símbol "*".
Correcció: al generar albarà rectificatiu, no carregava linies de conceptes ni mà d'obra. Tampoc recuperava
les mateixes contrapartides contables.
Correcció: Al imprimir més d'una etiqueta del mateix producte, reparteix la quantitat total entre el nº
d'etiquetes.
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Correcció: El formulari de dades del transportista ha estat traduït al castellà i a l'anglès. En anglès, alguns
recursos no es veien bé i hi havia un error al carregar albarans.
Correcció: Impressió d'albarans --> En alguns casos en què un article tingués descripció de pseudocodi
genèrica però no per idioma, aquesta no sortia impresa.
Correcció: S'ha augmentat el número de decimals de càlcul per a les variables i constants de les fórmules
d'article per tipus de material.
Correcció: PDA --> Al desar un albarà de PDA amb diversos artícles, no calculava bé l'import de cost.
Nova prestació: Possibilitat d'introduir articles al document escrivint la referència del client enlloc del codi
Correccions: En carregar articles que tenien una estructura creada sense fills, netejava igualment el preu de
l'article dins del document. // En eliminar només un tros de codi d'article entrat en un document, no netejava
tota la línia, pel què podien quedar dades de l'article anterior. // En visualitzar els preus especials dels articles
per client des del "Més dades", creuava els de marca amb els de client.
Tarifes de venda - article
Correcció: en cas de deixar el dte.2 de les tarifes d'article en blanc, el programa el tractava com un "0", sense
acabar de baixar de nivell per anar a buscar el dte.2 de l'article.
Preus client - article
Totes les opcions que hi han(1,2,3,4,5), habilitar nova ajuda de marques, grups i subgrups
Variació tarifes de venda
Millora: Implantada la nova ajuda
TPV - Gestió de Vendes
Millora: Mostrar les notes de venda/facturació del client introduit en començar una venda de TPV.
TPV - Importació vendes web
Novetat: Possibilitat d'importar "comandes de clients de major" des de plataformes externes (botigues
web...), des de la barra d'eines de comandes de venda i des de l'opció ja existent d'importació de vendes
TPV que ja existia.

Estocs
Manteniment d'articles
Correcció: En crear nous articles, assignar-hi automàticament el codi d'IVA per defecte.
Correcció: En l'alta automàtica d'articles segons propietats, validar qe no es generin codis de més de 20
caràcters.
Correcció: En consultar les compres realitzades d'un article, no es podia executar la cerca del proveïdor per a
filtrar-les.
Millora: Carregar automàticament les fotos dels articles que tinguin, com a nom de fitxer, el codi de barres
secundari de l'article.
Correcció: La pantalla d'articles relacionats es quedava penjada al buscar un article per l'ajuda
Millora: Si hi ha una imatge que s'anomena igual que el codi de barres de l'article, aquesta serà carregada
automàticament com a imatge de l'article.
Millora: Possibilitat d'introduir valors negatius al marge mínim.
Millora: Possibilitat de configurar l'eCommerce perquè inclogui els articles amb marge inferior al marge
mínim.
Nova prestació: Nova funció 'REDONDEAR_MAS' o 'ARRODONIR_MES' en fórmules (Dades específiques)
Millora: Possibilitat de configurar una marge mínim per defecte en l'alta de nous articles.
Millora: Des de l'opció de "Traspassar dades a...", possibilitat d'enganxar-hi una llista de codis.
Grups i subgrups
Millora: S'ha substituït l'ajuda antiga per la nova ajuda ens els respectius formularis.
Variació de preus
Millora: Implantada la nova ajuda
Entrades i Sortides d'estoc
Millora: Possibilitat de configurar els moviments d'estoc perquè agafi automàticament la ubicació per defecte
enlloc de la ubicació de l'article.
Millora: PDA -> Visualització de l'estoc de fins a 4 magatzems diferents.
Inventaris -> Establir estocs a zero
Millora: Implantada la nova ajuda
Importació d'articles d'excel
Millora: Possibilitat d'entrar les descripcions d'article i de pseudocodi en 3 idiomes diferents dins l'Excel a
importar.
Correcció: des de la importació d'articles d'Excel, no s'estava incorporantel valor d'estoc mínim per
magatzem.
Traçabilitat -> Generació de lots
Millora: Generació de lots: possibilitat de consultar la quantitat necessària a fabricar.
eCommerce
Nova prestació: Possibilitat d'establir una ruta d'exportació diferent per als moviments d'estoc. (Control
"G2eCommerce" camp <16>.)
Millora: Pantalla Edicio Articles d’ecommerce -> Possibilitat d'introduir una llista de codis d'article enlloc de
filtres de selecció.
PDA - Gestió Ubicacions
Nova opció PDA per assignar ubicacions als articles
PDA - Preu articles
Nova opció PDA per a consultar els preus dels articles.

Facturació
Procés de facturació
Correcció: Impressió de factures --> Les notes de capçalera de factura dibuixades dins del cos de l'imprès
no es mostraven.
Millora: Possibilitat de configurar una data de facturació per defecte.
Millora: S'ha afegit una columna per mostrar la notes d'enviament de factures de cadascun dels albarans a
facturar.
Millora: Possibilitat d'imprimir la referència del full de treball origen de l'albarà facturat (nou camp de cos
<120>).
Correcció: Traducció corregida.
Correcció: en alguns casos, quan diverses persones estaven facturant a la vegada diferents albarans d'una
mateixa empresa, es podien quedar associats a un mateix número de factura.
Correcció: Quan s'anava a Albarà -> Bestretes donava un error
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Correcció: en integrar factures de venda tenint configurada una ruta inexistent, el programa generava un error
no controlat.
Consulta detall factura emesa
Nova prestació: en el filtre per codi de client, s'ha afegit l'ajuda per buscar el client.
Nova prestació: Ja es pot desfer la integració d'una factura.
Certificació de pressupostos
Millora: s'ha habilitat la tecla <F2> per entrar a l'edició del capítol.
Millora: s'ha modificat la icona dels capítols que contenen blocs per a poder-ho veure sense necessitat
d'entrar-hi (fons de color blau)
Millora: Possibilitat d'eliminar factures proforma de pressupost, des del mòdul de certificacions.
Correcció: en certificar pressupostos, en alguns casos, calculava el total tenint en compte imports de capítol
amb més de 2 decimals, podent provocar una desviació de cèntims en el total final.
Correcció: En generar albarans de venda a partir de certificacions de pressupost sense traspassar-ne les
partides certificades, hi aplicava un descompte erroni.
Enviament de factures per e-mail
Millora: El botó "Enviar missatge de prova" ja envia l'email de test respectant el format del text.
Eliminació factures
Millora: S'ha millorat l'ajuda de les factures i la cerca de factures segons si estàn acceptades o integrades.

Estadístiques
Compres
Millora: Al exportar en Excel utilitza el format adequat per la versió d'Excel instal·lada al PC.
Vendes
Correcció: Format d'exportació dels "Excel" corretgit.
Correcció: les estadístiques de venda multiempresa carregaven el nom fiscal del client en el camp de nom
comercial.

Producció
Llistes de material i ordres de fabricació
Millora: Al imprimir llistes de material i ordres de fabricació, les descripcions dels processos i les notes ja no
surten truncades a un valor fixe. Si es vol que sorti la totalitat del camp, en l'imprès s'ha de marcar com a
"multilinea".
Correcció: error al passar OF a Oficina quan està activat el control de lots pels articles que en penjen.
Correcció: Al propagar un element primari ara ja traspassa/actualitza els processos associats.
Estat operari
Correcció: en alguns casos la recerca d'un operari per l'ajuda donava error.
Estat procés productiu
Millora: Afegit un tercer format d'exportació a Excel
Incorporació marcatges externs
Millora: Nova columna a la Incorporació marcatges externs per poder deixar el procés en estat "ACABAT".
Millora: optimitzacions vàries en la incorporació de marcartges externs
Resum costos ordre de fabricació
Millora: En la pantalla de resum de costos d'una OF, al tancar una OF demana la data de tancament
Millora: permetre poder fer altres operacions amb el G2 mentre es fa el procés de "càlcul temps passats
reals" --> Botó en la pestanya "Resum processos".
Millora: Es mostra la quantitat de peces fetes a la capçalera.
Millora: En l'impressió es mostra el "Temps passat" o "Temps passat real" si s'ha fet el procés de "Calcular el
temps passats reals" proporcional. Fins ara sempre es mostrava el "Temps passat". També es mostra a la
capçalera el tipus de càlcul emprat.
Novetat: Poder calcular el resum de costos per "peces segons OF" o bé per "peces apuntades segons
marcatges" (com es feia fins ara). A la graella de processos ara es mostren les dues columnes: "Peces
apuntades" segons marcatges i "Peces fetes" segons OF. (Parametritzable segons control costos<14>)
Millora: Nova ajuda per cercar Ordres de Fabricació.
Visualització ordres de fabricació
Millora: Nova ajuda per cercar Ordres de Fabricació.

Pressupostos
Pressupostos
Millora: Possibilitat de crear múltiples impresos de pressupost per idiomes inventats, mitjaçant identificador
del idioma de windows (p.ex. ca, es, ca1, ca2).
Millora: Es poden seleccionar uns fitxers amb fels textos per defecte de la capçalera i peu del pressupost.
Millora: Si es carrega un client amb notes, aquestes es mostren per pantalla. Al carregar un pressupost d'un
client amb notes també es mostren per pantalla (amb la possibilitat de configurar aquest punt).
Correcció: Corregida impressió d'imports en lletres en castellà en els impresos de pressupostos.
Blocs
Correcció: s'ha limitat la llargada dels codis de bloc en donar-los d'alta, ja que, en facturar-los, podien portar
problemes.

Seguiment de treballs
Fulls de treball
Novetat: Poder canviar el codi d'un capítol
Millora: Disponibles els camps 'Codi venedor' i 'Nom venedor' en l'imprès del Full de Treball
Correcció: Estructures patró -> En tancar una cerca de les antigues per la creu vermella, petava.
Comunicats d'hores i conceptes
·A la capçalera, quan el comunicat s'ha importat de la "WebApp-G2Partes" indica clarament: "IMPORTAT"
·A la capçalera, nou check "Revisat" per poder indicar si un comunicat s'ha revisat per un supervisor
(especialment indicat pels comunicats importats de la "WebApp-G2Partes")
·La "i" del "Més dades" s'ha mogut a la barra d'eines en un nou icono.
·En la "i" s'hi ha afegit l'opció "Historial de canvis" per visualitzar el historial de canvis fets en el comunicat i
importacions del "WebApp-G2Partes".
·Noves tecles d'accés directe: <F7> Notes del comunicat i <F8> Notes de la línia.
Moviments de material
Millora: Quan es fa un moviment de FULL a MAGATZEM, l'ajuda d'articles va a buscar als articles del full de
treball en lloc de buscar al fitxer d'Articles.
Gestió d'eines
Nova prestació: Possibilitat de generar comandes de proveïdor a partir dels albarans de reparació d'eines.
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Facturació de fulls de treball
Millora: Possibilitat de configurar una data de facturació per defecte.
Millora: S'ha afegit una columna per mostrar la notes d'enviament de factures de cadascun dels albarans a
facturar.
Millora: S'han afegit dos camps a la finestra de Facturació de Fulls de Treball per visualitzar les notes, tant de
linia com generals.
Fitxes tècniques
Correcció: Correcció: En imprimir vàries pàgines d'una mateixa fitxa tècnica a la vegada, alguns camps
especials no s'imprimien.
Millora: s'ha agilitzat la manera de fer i d'imprimir els impresos de fitxes tècniques quant hi han varis models,
o pàgines que s'han d'imprimir juntes. (Veure documentació a "std_fitxestecniques")
Tancament de fulls de treball
Millora: Afegit acumulat 'Pendent facturar' al càlcul del tancament.
Correcció: en certs casos on no es certificaven capítols sencers, no mostrava bé l'import facturat per
pressupost.

Tresoreria
Recursos humans
Personal
Gestor de calendaris
Millora: El gestor de calendaris, tant si és el calendari genèric com el d'una persona, l'icona del bloc de notes
surt grisa si no hi ha cap anotació i de color blau si hi ha alguna cosa anotada.
Gestor d'horaris
Correcció: Al iniciar sempre mostrava un arrodoniment del desplaçament de 1/4, independentment del valor
que s'hagués desat anteriorment. S'ha corregit l'error.
Gestor marcatges de presència
Nova prestació: S'han afegit els totals diaris de presencia i producció (OF's). Amb un "doble-click" damunt
d'aquests totals, s'obre un formulari on es visualitzen els marcatges de producció sobre OF's, i amb un
"doble-click" damunt d'algún d'ells s'obre el manipulador de marcatges de producció.
Nova prestació: Exportar a EXCEL o PDF els marcatges i totals hores (dades de la graella).
Control de presència - Marcatges
Millora: Re-escalament del logo de la empresa en la pantalla de Marcatges.
Correcció: si el nom del operari era molt llarg, sortia tallat a la linea de sota.

Qualitat
Introducció incidències qualitat
Millora: Afegit camp 'Descripció resolució' en el formulari d'introducció d'incidències de qualitat. També es pot
imprimir.
Millora: Disponible el camp 'Data verificació' per als impresos d'incidències de qualitat.
Millora: Nova opció 'Acció de millora' en les incidències de qualitat. Afegits els impresos que faltaven.
Millora: Afegida l'opció 'Suggeriment clients' amb el seu corresponent imprès.
Millora: Afegit concepte 'Desajustament de serveis' en les incidències de qualitat.
Correcció: Encara que la incidència estigui tancada es permet previsualitzar, eliminar i canviar el document
associat.
Correcció: no sortia el nº d'incidència a l'imprès just en el moment de crear-la.
Correcció: Corregit error quan es volia fer servir la calculadora de costos al consultar una incidència de
qualitat.

Utilitats i varis
Exportació electrònica de factures de venda
Nova prestació: Exportacio electronica FacturaE: Opció a exportar en format ver.3.2.2 (tema extensió
FACeB2B)
Correcció: Correcció: en l'arxiu CSV exportat, en la columna "S" s'hi posa el "num.seva comanda" enlloc del
"num. comanda interna"
Correcció: Arrodoniement contable a 2 decimals ja que en sortien 3 en cada linia del detall.
Correcció del total brut amb els descomptes aplicats en cada linia del detall.
Control d'Empreses - Copies de seguretat
Nova prestació: En cas de tenir configurat l'enviament de mail informatiu de còpies de seguretat, s'enviarà
mail quan es detecti que no hi ha còpia de seguretat recent.
Empreses - Enviament automatitzat mails
informatius
Correcció: Corregit el salt de línia doble que feia en els mails automatitzats.
Eines - Configurador cerques
Millora: Ajudes: poder buscar per camps numèrics
Eines - Desbloquejar lineas/usuaris
Nova prestació: opció per monitoritzar línies connectades (usuaris) i poder desconnectar-les eliminant tots
els bloquejos (registres de fitxers)
Generador d'informes
Millora: L'exportació a Excel ara no obliga a guardar el document sinó que deixa el document Excel obert per
a que l'usuari pugui visualitzar-lo, modificar-lo, etc.
Correcció: en llistats d'orígen amb taula 'tarifes articles' de la 'descripció subgrup' que no sortia la Informació
Generador d'impresos
Nova prestació: Possibilitat de dissenyar vàries pàgines en un imprès, de manera que s'imprimeixin
automàticament l'una rere l'altra generant un únic document.
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