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General
Millora: Nou navegador actualitzat per buscar fitxers
Correcció: Correcció: utilitzant vàries impressores amb diferent
configuració de paper (A4 / A5, per exemple), en certs casos, no
calculava bé el marge inferior del primer document imprès
posterior al canvi d'impressora.
Correcció: S'han corregit possibles errors d'obertura de fitxers
adjunts.

Compres
Manteniment proveïdors
Millora: Possibilitat de configurar una forma de pagament i un
tipus d'IVA per defecte en l'alta de proveidors. (Control
"Config_alta_proveidors" camp <12>).
Sol·licituds internes de compra
Correcció: Al cursar la sol·licitud no traspassava el codi ISO del
banc.
Comandes a proveïdor
Correcció: en modificar només el camp "data comanda" d'un
document existent, el canvi no quedava guardat.
Generació automàtica comandes a proveïdor
Albarans de proveïdor
Millora: Estructures d'articles. Calcular cost i venda dels productes
composats a partir dels articles que els composen.
Millores varies: Corregir tabs formulari i recursos en ESP als
formularis d'enviar mails de cada projecte. // Formulari "caixes" ->
Establir focus a "caixes" en cas que l'article seleccionat tingui
unitats per caixa diferent que 1 i 0. // Incorporar label informatiu
email enviat (fet també a Albarans client, Comandes client,
Ofertes venda client, Comandes proveidor i Devolucions
proveidor).
Correcció: En introduir un article sense cap ubicació assignada, si
es cridava l'ajuda d'ubicacions no es mostraven les ubicacions
generals.
Devolucions a proveïdor
Entrada de factures de compra
Integració comptable factures de compra
Gestió documental factures de compra
Nova prestació: Segons configuració, no permetre fer pagaments
si no hi ha el registre documental de la factura en estat "revisada /
conformada". Al fer una emissió de pagaments o pagaments
directes, en la selecció de factures, es filtra si el registre
documental de la factura esta en estat "revisada / conformada",
segons si el control "gestio_documental<4>" esta activat.
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Millora: Vincular un únic registre documental per factura. No
permetre revisar registres amb factures inexistents. No permetre
eliminar registres revisats. Millorar ajudes.
Emissió de pagaments
Nova prestació: Segons configuració, no permetre emetre
pagaments de les factures que no hi hagi el registre documental
de la factura en estat "revisada / conformada". (Sempre que el
control "gestio_documental<4>" estigui activat).
Pagaments directes Manteniment de pagaments
Nova prestació: Segons configuració, no permetre fer un
pagament directe d'una factura que no hi hagi el seu registre
documental en estat "revisada / conformada". (Sempre que el
control "gestio_documental<4>" estigui activat).
Millora: Enviament electrònic de remeses -> Aprofitar millor l'espai
per poder Incloure més línies de detall als fitxers ABA09 (Andorra)
Millora: Enviament electrònic de remeses -> En remeses ABA-09
(Andorra), el el cas de CONTROL
TIPUS_EXPORT_ENVIO_ELEC_REM<5> = 1 es pot configurar el
nº de línies de detall al fitxer en el CONTROL
TIPUS_EXPORT_ENVIO_ELEC_REM<6>, essent el valor màxim
a 7.

Vendes
Manteniment de clients
Millora: Articles consumits -> Es poden visualitzar per separat les
vendes TPV. // Poder exportar a excel o LibreOffice la graella de
dades.
Nova prestació: Possibilitat de configurar quins usuaris poden
modificar les dades de pagament del client i dels seus
documents (ofertes, comandes i albarans).
Millora: Possibilitat de configurar una forma de pagament i un
tipus d'IVA per defecte en l'alta de clients. (Control
"Tarifa_venda_client" camps <9> i <10>).
Correcció: Propagació dades enviament factures: en alguns
casos no propagava correctament el codi de província.
Correció -> Consulta de rebuts pendents des de la fitxa de client:
invertir els labels "import total" per "import pendent" que estàven
girats.
Ofertes de vendes
Nova prestació: Possibilitat de configurar quins usuaris poden
modificar les dades de pagament.
Millora: Possibilitat de mostrar avís o bloquejar quantitats que no
siguin múltiples del lot de venda de l'article.
Correcció: en enviar ofertes de venda per correu electrònic,
ignorar el número de còpies configurat per client.
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Comandes de clients
Nova prestació: Possibilitat de configurar quins usuaris poden
modificar les dades de pagament.
Correcció: Donava un error al generar una comanda de compra
quan es trobava un codi d'article inexistent.
Correcció: Quan es carrega un client amb notes, si s'intenta
canviar de pestanya abans d'acceptar-les, després no se'n veu el
contingut (de les pestanyes).
Albarans a client
Millora: s'ha afegit el nom d'enviament a la taula de comandes
pendents de servir.
Nova prestació: Possibilitat de configurar quins usuaris poden
modificar les dades de pagament.
Correcció: Segons control, avisar en vendre un lot que no
compleix el marge de dies establert per article/client fins a la data
de caducitat.
Correcció: s'ha eliminat una línia en blanc que deixava entre
l'article i els lots en imprimir albarans.
Correcció: Arreglar casuística enviar mail i imprimir (albarà a
històric -> Al enviar per email, acaba amb missatge (modul
modificat externament, no es poden desar canvis...) -> fer que no
surti. // Alb.historic -> env.per mail i despres impressió, no queda
com a imprès.
Tarifes venda - article
Preus client - article
Nova prestació: Possibilitat de configurar que els preus de venda
especials per client i article només s'apliquin quan la quantitat a
servir sigui múltiple del lot de venda o del contingut de la unitat de
mesura.
Variació de Tarifes venda
Millora: A l'opció d'Importar, en el fitxer EXCEL també es pot posar
el codi de barres del producte a la columna del codi d'article.
TPV - Targetes de crèdit
TPV - Gestió de Vendes
TPV - Arqueig de caixa
TPV - Importació vendes web

Estocs
Manteniment d'articles
Importació articles via excel.
Subgrups
Marques
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Fitxa general d'estocs
Correcció: En consultar els estocs d'un article, si es premia la
tecla <ENTER> o es feia un doble-clic a la taula abans que
aquesta hagués carregat els diferents magatzems en pantalla, el
programa intentava entrar a la fitxa d'un magatzem inexistent,
provocant un error.
Entrades i sortides d'estoc
Traspàs magatzems - ubicació

Variació de preus
Correcció: S'ha millorat la variació de preus per a poder filtrar
correctament els articles d'un sol proveïdor o client.
Traçabilitat -> Generació de lots
Traçabilitat -> Seguiment de lots
eCommerce

Facturació
Procés de facturació
Millora: Permetre filtrar per la periodicitat del albarà patró
Millora: Disponible camp 'Item fitxa tècnica' (camp de cos,
columna temporal 124) per posar a l'imprès de factura.
Consulta detall factura emesa
Millora: Text informatiu quan es consulta una factura que ja s'ha
enviat per mail.
Correcció: Accedir directament a la pantalla de certificacions quan
volen imprimir/vista prèvia d'una factura de pressupost.
Manteniment de rebuts
Integració comptable factures
venda
Correcció: Afegir recursos castellà
Certificació de pressupostos
Millora: Accedir a la consulta de detall factura amb doble clic
(admin o pressupost).
Correcció: Els rebuts de bestretes que estaven a l'històric no
apareixien en el resum imprès.
Correcció: Correcció label arbre en castellà.
Generació de factures de pressupost
Correcció: Aplicar que en la lectura del camp <4> del control
contrapartides-comptables, no retalli 3 dígits
Condicionar litereal 'Retenció' escrit al suenlace al idioma de
l'usuari.
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Enviament de factures per e-mail

Estadístiques
Compres
Vendes
Quadre gerència

Producció
Llistes de material i ordres de fabricació
Correccions estètiques
Costos -> Resum costos OF

Control procés productiu ->
Manipulació càrrrega de
màquines

Correcció: No arrancava el mòdul.

Pressupostos
Blocs
Millora: Es mostra missatge d'avís en cas que el BLOC tingui
algun preu manual.
Millora: Poder crear bloc de forma ràpida a partir d'un codi
d'article.
Correcció: En accedir a l'edició de blocs des de pressupostos
tenint el mòdul de blocs patró obert, aquest agafava els permisos
d'usuari referents a pressupostos, mantenint-se fins a tancar el
mòdul, pel què podia arribar a permetre la modificació de blocs
patró a usuaris que només tinguessin permís per a modificar
blocs de pressupostos.
Estructures Patró
Pressupostos
Millora: Accedir a la consulta de detall factura amb doble clic
(admin o pressupost).
Millora: A l'opció 'Llistats pressupostos':
- Permetre escriure la lletra 'V' i augmentar llargada a 12 caracters
als camps 'Pressupost'
- Posar ajudes als camps 'Cap obra'.
Millora: Nova opció a pestanya 'resum' del mòdul de
pressupostos per entrar de manera coificada les formes de
pagament d'un pressupost amb opció a imprimir-les
Correcció: En la impressió allargar el camp 'pressupostOrigen' a
12 caracters.
Correcció: quan un usuari no tenia permís de modificació de
blocs mestres, tampoc se li estava permentent modificar blocs
d'un pressupost.
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Seguiment de treballs
Gestió avisos
Fulls de treball
Millora: Afegida informacio de totals certificat en pressupostos i
fulls.
Millora: Afegides columnes 'Codi client' i 'Nom client' en la pantalla
'i' informacio factures-albarans-pressupostos
Correcció: No mostrava les certificacions dels pressupostos
complementaris.
Correcció: Traducció al castellà del formulari de canvi de codi de
capítol
Correcció: Al seleccionar amb ratolí captiol principal o capitol que
contenia subcaptiols, el % de previsio de marge del peu pantalla
no calculava bé
Correció: Quan es carrega un client amb notes, si s'intenta canviar
de pestanya abans d'acceptar-les, després no se'n veu el
contingut.
Comunicats d'hores i conceptes
Correcció: Si s'havia imprès un parte, al voler imprimir un altre
parte arrossegava dades del parte anterior.
Moviments de material
Gestió d'eines
Corregir varis projectes .NET degut a canvi estetic.
Facturació de fulls de treball
Correcció: En facturar fulls de treball amb notes per línia, al
generar l'albarà (linies V), si aquestes estaven configurades
perquè sortissin abans que la pròpia línia, es perdia el tipus d'IVA
de les línies anteriors.
Fitxes tècniques
Nova prestació: Nova opció que permet exportar fitxes tècniques
cap a una plantilla del Word.
Nova prestació: Nou tipus de camp "taula" disponible en
dissenyar tipus de fitxes tècniques.
Correcció: en cercar fitxes tècniques d'un article, si aquest havia
canviat de descripció, quedant diferent de la de les fitxes, no les
trobava.

Tresoreria
Cobraments directes
Remeses de rebuts

Recursos humans
Personal
Gestor de calendaris
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Gestor d'horaris
Gestor marcatges de presència

Qualitat
Introducció incidències qualitat
Correcció al posar notes de costos a les incidencies de qualitat.
Consulta incidències qualitat
Avaluació de proveïdors

Utilitats i varis
Importació electrònica de
comandes de venda
Exportació electrònica
d'albarans de venda

Millora: Considerar nous camps en l'exportació albarans de venda
(EDI)

Fitxers auxiliats -> Bancs de
l'empresa
Control d'empreses ->
Empreses
Eines -> Configuració de
cerques (ajudes)
Eines -> Traspàs de dades
entre empreses
Eines -> Desbloquejar
línies/usuaris
Enllaços amb comptabilitat

Generador d'informes
Paràmetres generals ->
Comptadors i controls
Etiquetes
Generador d'impresos
Assistent Instal·lació /
Actualització G2

Correcció: En actualitzacions de PC client, treure l'opció d'ometre
en cas d'error. A més, proposar a l'usuari que torni a intentar-ho
amb l'opció "Executa com a administrador".
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