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General
Compres
Manteniment proveïdors
Sol·licituds internes de compra
Comandes a proveïdor
Correcció: Es desactualitzava el camp 'Quantitat retornada per
reposicionar'
Correcció: En la graella no sortia l'ajuda de fulls de treball quan
s'apretava el botó d'ajuda en una fila sinó hi havia ni magatzem ni
full de treball.
Generació automàtica comandes a proveïdor
Albarans de proveïdor

Devolucions a proveïdor

Entrada de factures de compra

Correcció: Si es busca un albarà per l'ajuda NO mostrava res a
pestanya 'comandes pendents'.
Correcció: Quan s'insertava una línia enmig de la graella de
productes, quan guardaves l'albarà es reordenava sense
respectar la inserció.
En el cas d'insertar una línia i posteriorment seleccionar articles
d'una comanda, aquests articles no es colocaven bé dins la
graella dels articles de l'albarà.
Millora: Nova ajuda de devolucions a proveïdor. Ampliació
informació recuadres ajuda.

Gestió documental factures de compra
Millora: Avisa si una factura ja està entrada en un altre registre
documental. / Eliminada la pregunta de si es vol donar d'alta la
factura quan no existeix.
Millora: En el cercador de registres que sortin per factura tots els
venciments, imports venciments, num.pagaments, matrius
pagament, import pagat i pendent de la factura.
Emissió de pagaments
Pagaments directes |
Manteniment de pagaments
Correcció: un sol pagament a la graella, genera suenlace junt.

Vendes
Manteniment de clients

Ofertes de vendes

Correcció: Al voler donar d'alta un codi postal sempre sortia la
pantalla de poblacions en català.
Correcció: Al propagar un canvi de descomptes d'un client no
recalculava el valor dels descomptes en els albarans.
Millora: s'ha ampliat la columna "descripció article" a 70 caracters.
Millora: Segons CONTROL 'SOLICITUTS-VENDA<14>', que
recalculi o no els preus quan es modifica la quantitat.

Solució ERP G2Tiris:
G2Gest Service, G2Gest, G2Instal, G2Costos, G2TPV, G2Tmec, G2Producc, G2Presencia, G2PDA mobilitat
magatzem, APP G2Prevenda, APP G2Partes-RegistreHorari.

NOVETATS
VERSIÓ 10.1

Comandes de clients

DATA VERSIÓ: 21/06/2021
2 de 7
(Ressaltades en color
les mes destacades)

Millora: Al generar una comanda a partir d'una oferta de venda, en
funció del CONTROL SOLICITUTS-VENDA<13> la data d'entrega
serà la mateixa de l'oferta o bé la data de la generació de la
comanda.
Correcció: que es registrin els canvis en el "D3Regsitrecanvis"
(altes, baixes, modificacions). S'ha hagut de tocar la crida del
mòdul des del Menú, Articles, Clients, Comandes de clients.
Nova prestació: Nova opció (botó a la barra d'eines) per importar
comandes des d'Excel.
Millores: En cas de generar un full de treball per cada article de la
comanda ara demana conformitat per fer-ho. // En el cas que les
comandes actualitzen el bloc de notes del full de treball, ara es
posa la quantitat pendent en lloc de la quantitat demanada.

Albarans a client

Correcció: Carregar el magatzem quan és diferent al de per
defecte de les comandes en l'històric
Nova prestació: Incorporar selector d'impressora en la impressió
massiva d'albarans.
Millora: PDA opció de reintentar impressió d'etiqueta en cas
d'error al imprimir (mala conexió, no troba impressora...)
Millora: Nou control ALBARANS2<26> per poder deixar assignar
fulls de treball actius en estat "Acabat" als albarans.
Millora: Allargar el nº de pressupost associat a 12 dígits per a
pressupostos del tipus 000000V00/0
Correcció: Albarans generats des de la PDA, si un client no te
recàrrec a la fitxa, l'article el té a 0.
Correcció: Quan s'imprimia un albarà, el rètol 'Imprès' no passava
a 'No imprès' al fer un albarà nou.
Correcció: Selector d'impresora ara no talla el nom del dispositiu
als 30 caràcters. Considerar impresos "_e-mail"
Correcció: També poder disminuir de forma massiva els preus
d'un
albarà.
Correcio:
G2PDA -> Albarans de venda -> Cerca de comandes

Tarifes venda - article

pendents per codi de client encara que el control "albarans<29>"
estigui a 0 (manual).
Correcció: Quan s'insertava una línia enmig de la graella de
productes, quan guardaves l'albarà es reordenava sense
respectar la inserció.
En el cas d'insertar una línia i posteriorment seleccionar articles
d'una comanda, aquests articles no es colocaven bé dins la
graella dels articles de l'albarà.
Correcció: en alguns casos, el canvi massiu de quantitats en
albarans de venda no s'aplicava.

Preus client - article
Correcció del procés de desat de preus per client
TPV - Targetes de crèdit
TPV - Gestió de Vendes
Nova prestació: Afegir columna amb el codi extern de web.
Millorar formulari cobrament incorporant altres formes de
pagament.
Nova funcionalitat per generar un XML del tiquet que s'ha cobrat.
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Millora: Permetre ordenar les columnes de cobrament massiu tant
ascendent com descendent
Millora: Nova opció d'eliminació massiva tiquets TPV apartats
Millora: Check per defecte 'generar XML de resposta' en el
cobrament massiu segons control 'tpv_formes_pagament' <8>

Moviments de caixa

Correcció: Desbloquejar preferints que no es desbloquejaven al
sortir del programa.
Correcció: Al desar una venda, avisar en cas que un codi d'article
estigui duplicat amb diferent descripció.

TPV - Importació vendes web
Nova prestació: Opció a establir una numeració diferent pels
tiquets importats del eCommerce

Estocs
Manteniment d'articles
Nova prestació: Dins la fitxa de l'article visualitzar foto des de
navegador web, url segons control i codi d'article.
Millora: Redimensionar imatge navegador web del article
adaptada
al requadre
Millora: Nou
importador Excel d'articles fills/relacionats.Permet
l'alta i la baixa.Des del propi manteniment d'articles, sense tenir
cap article en pantalla, prement botó 'articles relacionats' s'obre
formulari amb opció a fer l'alta o la baixa.
Nova prestació: Incorporar bloc de notes visible des de
manteniment
d'articles
i manteniment
d'estocs.
Correcció interna
al "Desar
Com" un article.
Subgrups
Marques
Fitxa general d'estocs
Nova prestació: Incorporar bloc de notes visible des de
manteniment d'articles i manteniment d'estocs.
Traspàs magatzems i/o ubicacions

Passar articles a (NO) habituals

Millora: No visualitzar informació de lots/caducitats, etc si no està
activat el control de lots.
Millora: Establir noves ajudes a marques, grups, subgups.

Traçabilitat -> Generació de lots
Traçabilitat -> Seguiment de lots
eCommerce
PDA

Facturació
Procés de facturació
Manteniment de rebuts

Certificació de pressupostos

Millora: Posar un avís en pantalla per avisar a l'usuari que no faci
res durant el procés de facturació
Millora: Arreglar estètica rètols, afegir text informatiu, canvi nom
fitxer exportació electrònica 'Altres formes'
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Millora: Allargar el nº de pressupost a 12 dígits per a
pressupostos del tipus 000000V00/0
Generació de factures de pressupost
Millora: Poder escollir si es vol imprimir la factura en paper o no
(per defecte te en compte parametrirzació control
"config_factures_venda" camp <14>). // En l'apartat de totals de
la pantalla de facturació, els diferents totals es mostren en colors
diferents.
Millora: Facturació pressupostos =>Desar els números
d'albarans efectuats i els números de factures directes efectuades
al propi pressupost des del qual es genera l'albarà o factura
directe per poder treure informes, ajudes,...i així poder informar
del núm. factura, data factura,... que s'han generat de cada
pressupost. També s'han fet dicts per obtenir el últim número
d'albarà i/o ultima factura directe generada de cada pressupost.
Enviament de factures per e-mail

Estadístiques
Compres
Vendes
Correcció: En les estadistiques de facturació no contemplava
correctament les factures del 29/02.
Correcció: Corregit el càlcul de la columna 'Cons.Mens.' de
l'estadística per articles.

Producció
Llistes de material i ordres de fabricació
Millora: Elements finals, primaris, Ofs -> Ampliar descripcions a
70 caracters.
Resum costos OF

Pressupostos
Blocs
Nova prestació: Opció d'afegir una imatge per bloc i visualitzar-la
al imprimir el pressupost. (per actualitzar els reports per tal de que
surti aquest nou camp disponible, esta documentat al soursafe->carpeta projecte g2netimprepress-->carpeta 'documents'.
Estructures Patró
Pressupostos
Nova prestació: Permetre editar client en qualsevol estat del
pressupost. Nou botó per mostrar i editar dades del client per
aquell pressupost.
Millora: Allargar el nº de pressupost a 12 dígits per a
pressupostos del tipus 000000V00/0

Seguiment de treballs
Gestió avisos
Fulls de treball
Millora: Allargar el nº de pressupost associat a 12 dígits per a
pressupostos del tipus 000000V00/0
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Millora: Afegir els camps IBAN i SWIFT en el fitxer temporal
d'impressió de factures de venda (al facturar per fulls)
Correcció: Fer que s'activi/desactivi corrrectament el botó d'ajuda
de fulls de treball.
Correcció: Revisió / verificació del procés de passar a estat
'ACABAT' i també de quan s'esborra un full sense passar-lo a
l'històric
Correcció: Corregir incidències al voler esborrar un full o quan el
vols passar a estat TANCAT i té albarans de client a l'històric.
Correcció: Al facturar per comunicats, marcar 'PDF factures' i
'Paper' ara agafa correctament l'imprès "std_factures_venda"
Correcció: editar capítol d'un full al històric, deshabilitar botons
'Aplicar' 'Aceptar' i control del missatge 'Error carregant capítol'
Correcció: Corregit error que donava al obrir un full de treball que
hagués quedat sense cap capítol.
Correcció: L'ajuda de formes de pagament de la pestanya
'Pagament' no es veia correctament.
Correcció: En alguns casos puntuals mostrava un missatge
controlat d'error al voler entrar en un capítol d'un full històric.
Correcció: Modificar la planificació d'un full de treball ara deixa
rastre al "d3registrecanvis" pel fitxer fulles_instal
Comunicats d'hores i conceptes
Moviments de material
Facturació de fulls de treball

Fitxes tècniques

Millora: Afegir els camps IBAN i SWIFT en el fitxer temporal
d'impressió de factures de venda
Correcció: Al facturar un full de treball no calculava internament el
valor dels descomptes general i pp.
Millora: Ampliacions a fitxes tècniques: afegir camps dades
enviament expedicions client a la capçalera de fitxa tècnica i a
l'ajuda per poder agrupar diferents fitxes tècniques d'un mateix
client segons les dades env. expedicions (o centres de treball)
Correcció: no imprimia la segona o tercera o 'n' pàgina tot hi
havent el imprès configurat 'p2','p3',..(només en el cas que no hi
hagues configurat cap model d'impressió). // No demana el tipus
d'imprès al imprimir si el tipus de fitxa tècnica estava desada en

Tresoreria
Cobraments directes

Remeses

Correcions: comportament amb el compte contrapartida
capçelera i columna graella, canviar literal suenlace, un sol cobro
a la graella, genera suenlace junt.
Millora: Arreglar estètica rètols, afegir text informatiu, canvi nom
fitxer exportació electrònica 'Altres formes'

Recursos humans
Personal
Gestor de calendaris
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Gestor d'horaris
Gestor marcatges de presència
Millora: Arrodoniment a 2 decimals de tots els càlculs.
Millora: L'exportació a Excel/PDF ara es pot fer per les hores de
càcul o per les hores reals.

Qualitat
Introducció incidències qualitat
Consulta incidències qualitat
Avaluació de proveïdors

Utilitats i varis
Exportació electrònica de
factures de venda

Exportació electrònica
d'albarans de venda

Correcció: Sempre ficava sector 000, i provocava que no
selecciones factures si no tenies sector.
S'ha eliminat avis de registre inexistent que provocava un
bloqueig, ja que són camps d'intervals.
Correcció: En la exportació per facturaE, al generar el XML
incorporar camp 'IssuerTransactionReference' amb el valor de
'seva comanda' -> Tag -> <IssuerTransactionReference>... su
pedido ...</IssuerTransactionReference>
Correcció: Tallar els camps IssuerTransactionReference i
FileReference a 20 caracters en fitxers XML de FacturaE

Fitxers auxiliats -> Bancs de
l'empresa
Control d'empreses ->
Empreses

Correcció: Saltava error al accedir a la configuració de mail des
de manteniment d'empreses.

Eines -> Configuració de
cerques (ajudes)
Eines -> Traspàs de dades
entre empreses
Eines -> Desbloquejar
línies/usuaris
Enllaços amb comptabilitat
Millora: Poder especificar els 3 primers dígits de la contrapartida
comptable del venciment de la retenció. (parametritzable en el
control "contrapartides-comptables<10>"). // En la descripció del
apunt comptable de la retenció s'ha afegit el num.factura i el nom
client.
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Correcció: A partir de la ver 4.0 d'hermesg2, G2 no connectava
per visualitzar les comptes d'hermesg2 (p.e cobraments directes,
fact.compres,..)

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

Solució ERP G2Tiris:
G2Gest Service, G2Gest, G2Instal, G2Costos, G2TPV, G2Tmec, G2Producc, G2Presencia, G2PDA mobilitat
magatzem, APP G2Prevenda, APP G2Partes-RegistreHorari.

