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Actualització estètica i de usabilitat.
Canvis interns deguts a noves versions de Windows.

Compres
Manteniment proveïdors
Sol·licituds internes de compra
Comandes a proveïdor
Generació automàtica comandes a proveïdor
Albarans de proveïdor
Devolucions a proveïdor
Millora: Afegit el camp 'Codi dades' a la pestanya 'Enviar
devolució a...' tal i com està fet a Comandes Proveïdor.
Entrada de factures de compra
Gestió documental factures de compra
Emissió de pagaments
Pagaments directes Manteniment de pagaments

Vendes

Correcció: Permetre modificar el banc empresa i les notes encara
que es tracti d'un pagament directe.

Manteniment de clients
Nova prestació: Possibilitat de poder propagar els canvis
realitzats a les dades generals de les fitxes de client cap a
pressupostos i factures de pressupost.
Ofertes de vendes
Comandes de clients
Millora: Procés "Generar comandes de compra" -> en el formulari
previ s'han afegit columnes per visualtizar el "pendent de rebre",
"estoc real", "reservat vendes", "reservat producció", "estoc
disponible" i "Quant. a demanar" que és la es tindrà en compte al
generar la comanda de compra. // Varies millores i canvis interns.
Albarans a client
Millora: A la pestanya 'dades pagament', es visualitzen les notes
de pagament. (Informació accessible també per F6 'Més dades')

Tarifes venda - article
Preus client - article
Correcció: Al exportar a excel, no filtra bé per una marca, grup,
subgrup en concret.
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TPV - Gestió de Vendes
Correcció: Donava un error al tancar amb ESC la finestra
d'historial de pagaments.
TPV - Arqueig de caixa
Correcció: En arquejar vendes de TPV amb import a "0", aquestes
no passaven a l'històric.
TPV - Importació vendes web

Estocs
Manteniment d'articles
Nova prestació: Nou botó per poder imprimir etiquetes de l'article
en pantalla.
Importació automatitzada
d'estocs via excel.

Nova aplicació fora de menú per importar stocks a partir de fitxers
Excel. Es pot posar com a tasca programada.
G2ActStocksExcel.exe -> Dintre de la carpeta
"...\G2Software\ProjVB\Menu_principal".
G2ImportStocks.ini -> Per poder parametritzar l'execució
programada.

Subgrups
Marques
Fitxa general d'estocs
Traspàs magatzems i/o ubicacions
Passar articles a (NO) habituals
Traçabilitat -> Generació de lots
Traçabilitat -> Seguiment de lots
eCommerce
PDA

Facturació
Procés de facturació
Millora: Preguntar si es volen assignar bestretes en cas que n'hi
hagi.
Millora: En obrir l'opció per assignar bestretes, s'oculten les
agrupacions de factures que no en tenen, per tal de facilitar-ne la
gestió.
Millora: S'ha afegit la possibilitat d'imprimir el valor de les variables
del càlcul de les quantitats a les factures de venda.
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Millora: S'ha ordenat per descripció l'ajuda de formes de
cobrament.
Correcció: L'ajuda de formes de pagament no es mostrava
correctament, quedant parcialment oculta. // S'han traduit al
castellà les opcions del "Més dades".
Certificació de pressupostos
Generació de factures de pressupost
Millora: Facturació pressupostos--> modalitat factura directe o
generació albarà. Es permet escollir les dades d'enviament
factura del client establert en el pressupost o del client establert
en el full de treball associat al pressupost. Per defecte s'agafen
les dades d'enviament factura del client del pressupost
Correcció: Facturació directe pressupostos: Gravar el número de
factura i data de factura (camps 161 i 162) només en els
pressupostos en que en aquella factura realment tinguin partides
cerfificades. Fins ara es gravava el número de factura feta en el
pressupost o pressupostos complementaris ni que aquests en
aquella factura no tinguèssin cap partida certificada
Enviament de factures per e-mail

Estadístiques
Compres
Vendes

Producció
Llistes de material i ordres de fabricació
Millora: Elements finals, Elements primaris i Ordres de fabricació:
s'ha implementat la nova cerca mes còmode i eficaç.
Al passar "a oficina" comprova si hi ha algún procés en estat "en
procés". SI és així, treu un avís que ho adverteix.
Resum costos OF
Millora: S'ha reduït el temps de càlcul del ResumOF.

Pressupostos
Blocs
Correcció: En intentar crear nous articles des de l'edició de blocs,
si el formulari d'articles ja estava visible, sortia un missatge error. //
En crear nous articles des de l'edició de blocs, si s'entrava a les
notes de l'article, sortia un missatge error.
Estructures Patró
Pressupostos
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Millora: En l'actualització de preus manuals:
- S'ha millorat la pantalla perquè vagi calculant els diferents
imports a mesura que l'usuari va canviant valors.
- Si hi ha partides excloses de l'actualització de preus, es
recalculen tots els percentatges d'increment proporcionalment per
tal que els imports finals coincideixin amb els establerts
manualment.
Millores varies: >Afegit botó per accedir amb l'explorador de
windows a la ruta establerta en 'documents associats'.
>Afegit nou camp 'Ruta accés documentació'. Afegits botons per
poder navegar per les carpetes.
>Visualitzar al peu de pantalla, columna "total pvp certif" -> el
total real facturat de fulls que no venen de pressupost(ara només
ho ensenyava dels fulls vinculats a pressupost). Mostrar per
defecte marge facturat real - cost full.(xec 'clicat' per defecte).
Correcció: No traspassar els següents camps al fer un 'Desar
com', generar versió o crear complementari:
-Codi de l'albarà generat
-N.factura fact. directe pressupost
-Data factura fact.directe pressupost
-Codi de l'albarà generat
-N.factura fact. directe pressupost
-Data factura fact.directe pressupost

Seguiment de treballs
Gestió avisos
Fulls de treball
Millora: A la 'i' de la barra superior d'icones, afegida opció nova
'Documents relacionats'.
Millora: Total PVP Certif en totals peu de pantalla del full de treball
seleccionant "capítol general": Es mostra el total realment facturat
del full de treball (factures pressupostos associats al full +
factures per administració + factures directes de full de treball).
Fins ara mostrava només el total certificat (no facturat) dels
pressupostos associats.Al seleccionar capítols concrets continua
mostrant ,com fins ara, el totals certificat dels pressupostos
associats.
Correcció: Totals peu pantalla de fulls de treball NO associats a
pressupost -> al anar a pestanya "detall" o seleccionar el capítol
general , es mostra a la columna 'total pvp certif' el total facturat
real del full de treball i es mostra per defecte el marge de venta
segons el facturat real (total pvp certif) respecte al cost del full (es
a dir, surt clicat per defecte el check 'veure marge segons el total
pvp certif').
Correcció: A la fitxa de dades de venda facturació, la llista de
tipus de facturació no tenia en compte els diferents tipus
configurats per la pròpia empresa.
Correcció: Fer que el total peu pantalla 'Total pvp certif' surti
sempre, tant si té pressupost associat com si no el té.
Comunicats d'hores i conceptes
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Moviments de material
Facturació de fulls de treball
Nova prestació: Possibilitat de traspassar les notes del capítol en
generar albarà d'administració.
Fitxes tècniques

Tresoreria
Cobraments directes

Enviament electrònic de
Remeses

Correcció: Si no hi ha dades entrades, no demanar confirmació
en el moment de sortir.
Millora: S'ha actualitzat l'exportació al format ABA-09 (Només
Andorra)

Recursos humans
Personal
Gestor de calendaris
Gestor d'horaris
Gestor marcatges de presència
Millora: Afegides les columnes 'Incidències' i 'Observacions' a
l'exportació en Excel i PDF

Qualitat
Introducció incidències qualitat
Consulta incidències qualitat
Avaluació de proveïdors

Utilitats i varis
Importació electrònica de
comandes de venda

Correcció: Millorar per tal de que siguin mes clars els missatges
errors al importar comandes EDI

Exportació electrònica
d'albarans de venda
Fitxers auxiliats -> Bancs de
l'empresa
Control d'empreses ->
Empreses
Eines -> Configuració de
cerques (ajudes)
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Eines -> Desbloquejar
línies/usuaris
Enllaços amb comptabilitat

Generador d'informes
Correcció: Al generar excel a partir d'un informe, alguna vegada
surt--> " *** No se puede asignar componente freezePanes en
clase windows ..' no está habilitado". S'ha aplicat instrucció
recomenada per Microsoft per evitar aquest error.
Correcció: Quan marcaves una columna que no volies exportar a
Excel / LIbreOffice no ho feia bé a l'exportació.
Paràmetres generals ->
Comptadors i controls
Etiquetes
Generador d'impresos
Assistent Instal·lació /
Actualització G2
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