NOVETATS
VERSIÓ 9.9

DATA VERSIÓ: 30/04/2020
1 de 5
(Ressaltades en color les mes destacades)

General
Nova prestació: En el formulari per buscar documents per associar (G2Browser), es pot posar un filtre per
trobar més ràpidament els documents. // El formulari per buscar s'ha fet mes gran.
Correcció: error que sortia en determinades circumstàncies en el buscador de documents per associar
(G2Browser).
Correcció: En alguns casos, en exportar cap a XLS el resultat de cerques que contenen dates, aquestes
quedaven girades dins el full d'Excel.

Compres
Manteniment proveïdors
Millora: Afegida columna 'Concepte' en la consulta de factures de compra (botó 'i')
Sol·licituds internes de compra
Millora: Poder donar d'alta un article des de la pantalla de sol·licitud interna de compres
Comandes a proveïdor
Millora: Millora: s'ha millorat la velocitat a l'hora de guardar comandes de compra en el cas de tenir
l'eCommerce activat.
Correcció: Enviament per email -> corregir textos català/castellà.
Correcció: En alguns casos, principalment en instal·lacions al núvol, en enviar documents per correu
electrònic, no s'hi adjuntava el fitxer.
Generació automàtica comandes a proveïdor
Correcció: Dins la modalitat de separar comandes per magatzem, no calculava correctament l'estoc i les
reserves de cadascun dels magatzems de l'article.
Albarans de proveïdor
Millora: En carregar les dades generals de la comanda, copiar-hi també les observacions.
Correcció: En intentar carregar les dades de pagament de la comanda (segons control), mostrava un error
en pantalla.
Correcció: Al generar un albarà de client a partir d'un albarà ara ja actualitza correctament al magatzem de
cada línia.
Correcció: Al entrar el codi de full de treball a la graella dels articles s'esborraba de la graella.
Devolucions a proveïdor
Correcció: En alguns casos, principalment en instal·lacions al núvol, en enviar documents per correu
electrònic, no s'hi adjuntava el fitxer.
Entrada de factures de compra
Millora: Segons configuració del CONTROL CONFIG_FACTURES_COMPRA línia <14> obligar a introduïr el
full de treball de la factura
Correcció: Traducció d'alguns rètols al castellà.
Correcció: Al consultar les contrapartides d'una factura de compra ara ja mostra la descripció dels comptes
Correcció: No es té en compte la denominació de l'agència del banc a l'hora d'agrupar els albarans ja que
aquest camp ja ha quedat obsolet.
Pagaments directes | Manteniment de pagaments
Correcció: Al pagar factura amb divisa diferent a €, al fitxer "suenlance", els 2 primers apunts els feia en la
divisa del proveïdor en lloc de la divisa empresa (€)
Correcció: Pagaments directes: ja no es penja al posar un num. factura i després apretar ajuda.

Vendes
Manteniment de clients
Nova prestació: Dades d'expedicions -> Es pot predeterminar el tipus d'impressió dels albarans de venda
(Valorat, No Valorat). // Es pot introduïr el "Horari d'entrega" que s'arrastra a ofertes, comandes i albarans de
client.
Millora: Possibilitat de veure i editar el codi de client web, utilitzat en la importació de vendes (comandes i
TPV).
Millora: Afegida la columna 'Expedició' amb el 'Bloc notes expedicions' en la llista de comandes i d'albarans
de la fitxa de client (botó 'i')
Correcció: al carregar una comanda feta, canviava el tipus de facturació ficant la del client i omitint la que
s'havia establert a la propia comanda.
Correcció: Poder consultar les ofertes d'un client encara que només siguin a l'històric
Ofertes de vendes
Millora: Al canviar el codi de client pregunta si es desitja actualitzar o mantenir els preus (podrien canviar
alguns preus degut al canvi de client).
Millora: Icona de la llibreta de notes en gris indica que no hi ha notes. Si està en blau indica que sí hi ha
notes.
Millora: Si es genera full de treball ara ja assigna número d'obra i crea l'obra.
Millora: Afegit preu cost net i cost mig al fitxer d'ofertes i al temporal d'impressió.
Correcció: En alguns casos, en enviar ofertes de venda amb annex per correu electrònic, l'annex no
s'adjuntava correctament.
Correcció: Emails d'ofertes venda: la variable %IMPORTTOTALAMBIVA% no calcula be quant hi ha DTE P.P.
Correcció: Al generar la comanda, en algun cas puntual, no agafava el risc de la fitxa de client.
Correcció: Al generar una comanda ara traspassa la data d'entrega.
Correcció: En alguns casos, principalment en instal·lacions al núvol, en enviar documents per correu
electrònic, no s'hi adjuntava el fitxer.
Comandes de clients
Millora: Millora en la operativa amb la pantalla que mostra les ofertes del client de la comanda
Millora: Millora en la velocitat de càrrega de les comandes (sobretot les comandes llargues)
Millora: Si es repeteix un codi d'article s'avisa a l'usuari però també es posa una data d'entrega diferent per
evitar la duplicitat
Correcció: No es guardava la informació de les comandes de compra generades a partir d'una comanda de
venda si no es guardava la comanda de venda
Albarans a client
Nova prestació: Botó "Modificació massiva d'albarans" -> Nova opció per incrementar massivament els preus
venda dels albarans seleccionats segons dates i tipus (normals o patrons)
Nova prestació: S'ha ampliat el botó "Actualitzar preus" (abans "Aplicar percentatges") que hi ha sobre la
graella --> Opció a recalcular el preus de venda i cost dels articles segons fitxa article.
Nova prestació: Tipus d'impressió (Valorat, No Valorat) per defecte segons predeterminat en la fitxa de client dades expedicions.
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Nova prestació: Impressió massiva d'albarans -> Millores i mes informació per albarà en la pantalla de
selecció. Opció a fer enviament d'albarans massiu per email segons selecció previa. Opció a imprimir un
llistat d'entregues segons selecció previa.
Millora: Impressió albarans -> S'ha afegit nou camp "horari d'entrega".
Millora: Impressió albarans -> S'han afegit nous camps relacionats amb el transportista.
Millora: Inclosos els camps 'Lot','Data caducitat', 'Quantitat' i NumCopies en les etiquetes d'albarans de venda.
// Nou paràmetre per establir per defecte el número d'etiquetes a imprimir segons valor de variable establerta
pel gesor de fòrmules
Millora: Valors de 'Import Dte general', 'Import dte pp' i 'Base imposable' posats explícitament en camps dels
fitxers d'albarans.
Millora: Formulari selecció comandes, desplegable detall articles: en cas de voler seleccionar manual articles
provinents d'una comanda, permet seleccionar qualsevol article estigui o no estigui saldat.
Millora: S'han blindat els albarans de venda perquè no es puguin guardar si la comanda origen ja ha estat
servida des d'un altre dispositiu (només podia passar en cas d'haver desbloquejat intencionadament un
albarà i voler-lo continuar després des del primer dispositiu).
Millora: Afegir botó per desbloquejar comandes pausades a la pantalla de comandes PDA.
Millora: En la impressió d'etiquetes d'articles des d'albarans de venda, possibilita de mostrar-hi el total
d'unitats venudes, el codi de barres de l'article i les dades de l'ordre de fabricació o full de treball relacionats.
Nova prestació: Poder seleccionar quines línies NO es volen imprimir de l'albarà posant una marca (una 'x'
per exemple) en la columna 'Posició' . Aquest marca es defineix en el CONTROL
IMPRESSIO_ALBARANS_VENDA<18>.
Millora: Possibilitat de configurar els diferents mòduls del programa perquè agafin automàticament la
ubicació per defecte enlloc de demanar-la quan es trobin articles amb vàries ubicacions assignades.
Parametritzable a "Utilitats i varis" -> "Comptadors i controls" -> "Vendes" --> Control "Albarans2" camp
<23>.
Correcció: Segons la configuració d'enviament de correus electrònics, en enviar albarans, adjuntava 2
vegades el mateix fitxer PDF.
Correcció: No modificava l'IBAN d'un albarà ja existent.
Correcció: En la graella de codis barres, si s'esborra un codi de barres mitjançant les tecles de d'esborrar
(DEL o BackSpace) no s'esborra del fitxer.
Correcció: Mostra els marges amb import sense IVA independentment de si els preus de venda es mostren
amb IVA o sense.
Correcció: els albarans generats automàticament a partir d'albarans patró de lloguer quedaven guardats amb
uns valors erronis en els camps d'import en divisa empresa.
Correcció: Enviament per email -> corregir textos català/castellà.
Correcció: En alguns casos, principalment en instal·lacions al núvol, en enviar documents per correu
electrònic, no s'hi adjuntava el fitxer.
Correció Al fer un 'Desar com...' no es traspassàven les dades de pressupost de l'albarà original.
Preus client - article
Correcció: Descomptes especials per grups i subgrups -> no netejava la graella al canviar de grup o
subgrup
TPV - Targetes de crèdit
Nova prestació: Nou camp per entrar el codi de banc per realitar transaccions amb "pinpad" plataforma
Clearone.
TPV - Gestió de Vendes
Millora: Caixes TPV -> Possibilitat de configurar varis paràmetres per a la comunicació amb balances
externes i agafar-ne el pes a través de diferents protocols.
Millora: Possibilitat de modificar l'import a cobrar dels vals de compra.
Nova prestació: Possibilitat de fer servir codis de barres que inclouen imports.
Millora: Afegit factor de conversió pels codis de barres amb preus.
Millora: Possibilitat d'imprimir l'import pendent de pagar acumulat en altres tiquets del client (pendents i
apartats).
Millora: Petites millores i correccions del mòdul de vendes.
Millora: Afegit mode de grups manuals per al TPV. Mitjançant un control habilitem que els grups d'articles que
apareixen siguin personalitzats segons els tags que hi ha als articles.
Nova prestació: Nova opció per realitzar el cobrament massiu dels tiquets que apareixen en pantalla segons
els filtres aplicats.
Millora: Augmentar rang filtre de tiquets per abarcar més dades del client (CIF, codi client, adreça, nom
comercial) / Afegir teclat virtual numèric a la pantalla de filtres.
Millora: Filtre que cerca per més dades del client: codi client, NIF, nom comercial. / Nova opció que permet
imprimir un resum de vendes segons els filtres aplicats.
Nova prestació: Nova opció per poder editar els preferits per caixa, podent fer 1.-)modificar la descripció
personalitzada que volem que aparegui en el bótó de preferits 2.-)opció a traspassar els preferits d'una caixa
a les altres caixes.
Nova prestació: Nova prestació que inclou la possibilitat de fer transaccions de targeta amb un PinPad que
utilitzi la passarel·la Clear One.
Correció: al fer la lectura d'un codi de barres inexistents, si des de un altre PC es creava el article i codi de
barres, continuava no llegint el codi de barres creat. Ara ja no cal sortir del menu de G2 per tal de que faci la
lectura.
Correcció: segons la configuració de l'imprès, en vendes amb el client "comptat", encara que no se n'hagués
modificat cap dada, sortien totes les dades fiscals com en una factura simplificada de qualsevol altre client.
Correcció: Amb columnes dte1, dte2 i alguna altre, no funcionava si desclicaves les columnes per que no es
veguèssin.(es veien igualment però estàven bloquejades). / S'han fet mes estretes algunes columnes.
Correcció: en alguns casos quedava guardat el nom comercial enlloc del nom fiscal.
Correcció: En el cas de modificar maualment el preu amb IVA d'una línia "v", no feia cas a la parametrització
que estableix si cal recalcular el preu base o el descompte.
TPV - Importació vendes web
Millora: Possibilitat de configurar per control diferents caixes de TPV on importar les vendes web, segons
forma de pagament. / Possibilitat d'arquejar amb una data/hora diferents a l'actual, per tal de deixar vendes a
l'espera del següent arqueig.
Nova prestació: Possibilitat de generar un fitxer XML per a cada venda importada, informant del número
d'albarà generat dins l'ERP. / Possibilitat d'automatitzar el procés amb una tasca programada del sistema
operatiu.
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Millora: s'ha fet opcional segons control agafar % de iva provinent de la venta ecommerce o agafar el % de
iva de la fitxa d'article establert a G2. --> control 'g2ecommerce' -->nou paràmetre linia <30>,
Correcció: la data i hora de la venda s'importaven en UTC (horari solar).
Correcció: Quan s'executava la importació de vendes web i, alhora, s'estaven fent vendes de TPV, en algunes
ocasions la venda d'un lloc podia sobreescriure la de l'altre.

Estocs
Manteniment d'articles
Millora: Possibilitat d'entrar múltiples codis de barres per article.
Nova prestació per poder configurar 'checks' per defecte i obligatoris en opció 'traspas de dades'.
Correcció: Actualitza correctament el fitxer de codis de barres quan es posen i treuen codis de barres de la
fitxa d'article.
Subgrups
Millora: Poder definir els descriptius dels camps comodins.
Marques
Nova prestació: poder entrar la descripció de la marca en diferents idiomes. Lligam amb G2ecommerce.
Variació de preus d'articles
Correcció: Al assignar un 'Nou preu venda base' no contemplava correctament els decimals.
Importació d'articles d'excel
Correcció: Corregit error que donava al importar articles nous des d'Excel que portaven la marca
d'Ecommerce.
Traçabilitat -> Generació de lots
Correcció: En alguns casos no conservava el lot que s'havia seleccionat en el detall .
Traçabilitat -> Seguiment de lots
Millores: En mostrar els productes elaborats des del seguiment de lots, ordenar-los automàticament per
article i codi de lot. / En mostrar albarans de compra o venda des del seguiment de lots, ordenar-los
automàticament per data de document. / En la generació de lots, si es modificava el magatzem després
d'haver introduit l'article, tornava a assignar la data de caducitat per defecte sense tenir en compte els dies de
caducitat establerts a la fitxa de l'article. / En la generació de lots, la calculadora de quantitat prevista, no
descartava els lots ja validats de la quantitat reservada de producció.
Correcció: Donava error en exportar cap a Excel el seguiment d'un lot que contenia matèries primeres sense
codi de lot.
eCommerce
Millora: Possibilitat d'establir rutes diferents per a la ubicació dels arxius 'xml' que es generen per l'enviament
de dades al 'G2Ecommerce' en l'alta, modificació i baixa de grups, subgrups, marques i articles.
PDA
Millora: Traspàs -> Possibiliat de deixar fixats els botons de traspàs i una quantitat, de manera que ja es
vagin traspassant automàticament tots els articles en llegir-ne el codi de barres. // Pels articles introduits que
només tenen estoc en una de les ubicacions, agafar aquesta automàticament.
Millora: S'ha afegit un quadre informatiu amb l'estoc dels diferents magatzems.
Nova prestació: Etiquetes -> Possibilitat de deixar marcats algun dels botons d'impressió de manera que
surtin les etiquetes automàticament en llegir un codi de barres, quedant a punt per a llegir el següent codi.
Correcció: Quan hi havia activat el codi d'article automàtic ajustava les referències a 13 dígits i no tenia que
fer-ho.

Facturació
Procés de facturació
Correcció: en tenir dibuixats els camps de pseudocodi de l'article a nivell 3 dins l'imprès de factures de
venda, si s'estaven utilitzats lots de venda però no es volien imprimir, deixava una línia en blanc per
cadascun dels lots de l'article.
Manteniment de rebuts
Correcció: no tenia en compte l'idioma de l'usuari -> al accedir a manteniment de rebuts des d'un altre
mòdul. / al reactivar un rebut del històric. / al carregar un pressupost, l'opció del disquet 'desar' i 'desar com'. /
al entrar precios cliente-articulo per qualsevol ordre de preferencia, missatge al tancar finestra (guardar datos
introduzidos) i missatge d'avis (no s'ha pogut llegir llegistre). / al fer un cobrament directe, el suenlace grava
el literal "cobrament". / al fer un cobrament directe>seleccion automatica apareix un missatge d'informació en
català "nomès es seleccionaran factures...". / al fer un pagament directe el suenlace grava el literal "factura
nº". / dins d'un full de treball. Més info (i). Facturas, albaranes, certificaciones y presupuestos.
Certificació de pressupostos
Correcció: No imprimia la referència del pressupost complementari (en la zona de línies de la factura)
Generació de factures de pressupost
Millora: En la opció d'ordenar blocs en la factura, s'ha afegit opció per reestablir l'ordre original segons
pressupost
Correcció: Quan es visualitzava un pressupost acceptat ja facturat, al guardar-lo es perdia informació de
l'ordre de les partides a la factura.
Enviament de factures per e-mail
Millora: Habilitar les tecles d'accés directe Alt+B per buscar i Alt+E per enviar els mails.
Afegida pregunta de confirmació d'enviament de mails per evitar enviaments per error.
Correcció: Si no s'omplia el paràmetre opcional "E-mail de resposta" a la configuració, en intentar enviar
factures, donava un missatge d'error i no l'enviava.

Estadístiques
Compres
Vendes
Declaració / informe model 347: Estadístiques de facturació -> Nou càlcul estadístic per poder treure un
informe directe de factures de client per la presentació del model 347. Informes ->
'STD_FACTURES_VENDA_347_DIRECTE'

Producció
Llistes de material i ordres de fabricació
Millora de velocitat en el navegador de documents adjunts quan s'accedia a una carpeta amb molts fitxers.
Correcció: En passar OFs a oficina tenint el control de lots activat, només permetia assignar números de lot a
articles que tinguessin definida una quantitat al lot de compra.
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Correcció: En passar OFs a oficina tenint el control de lots de producció activat, ocultar els articles no
inventariables.
Manipulació marcatges
Correcció: al voler canviar de procés un marcatge no deixa fer-ho en determinades circumstàncies. S'ha
canviat el missatge per aclarir-ho: "No s'han pogut carregar les dades de l'operari del fitxer 'estat_operaris'.
Segons la configuració actual multi-marcatge (control 'config_produccio<14>'), per canviar de procés haurà
d'eliminar el marcatge seleccionat i insertar-lo en el nou procés."

Pressupostos
Estructures Patró
Correccions: 1) Al arrossegar un bloc a estructura patró ara ja traspassa el camps p.tarifa o preu venda base
i dte1, dte2 de compra i/o venda.
2.-)Al arrossegar un bloc a estructura patró ara ja traspassa el tipus de categoria del bloc patró
3.-)Habilitat alt+f4 per tancar finestra
4.-)Solventada errada que al tocar 2 vegades el disc feia un 'desar com'
5.-)Solventar errada actualització preus actuals de mà d'obra que no tenia en compte el tipus de categoria.
Pressupostos
Millora: Nou permís per permetre editar pressupostos acceptats, clickant el candau que desbloqueja la
edició.
Correcció: Al tirar bloc a pressupost, ara el preu de la categoria l'agafa del bloc en lloc del fitxer mestre de la
categoria excepte si hi ha algun preu especial per client.
Correcció: Traduir al castellà la pantalla de 'Paràmetres'.
Correcció: al imprimir pressupost, el total capítol sumava les partides No acceptades. El total pressupost ja
ho feia bé i només totaltzava les partides acceptades.
Correcció: Estructures patró -> si hi havia un número de decimals configurats per control superior al permès,
en intentar entrar a la configuració, sortia un error i no deixava.

Seguiment de treballs
Gestió avisos
Millora: Permet donar d'alta un client. / L'ajuda per cercar avisos permet triar entre els diversos tipus d'avisos
que hi hagi definits.
Millora: En associar un avís a un full, validar que aquest no estigui en estat "acabat".
Correcció: Quan ja s'han copiat l'adreça del full a l'avís, no tornar-ho a preguntar.
Fulls de treball
Nova prestació: Botó "Dades econòmiques" (a la barra d'eines i en la pestanya detall en el recuadre d'imports
del full) -> Es permet seleccionar un període i calcular: costos, el facturat i marge (per mes i any) i desviació
amb el pressupost. Exportació automàtica a excel.
Millora: Afegit preu de cost a categories/tipus categoria en l'apartat de condicions especials de venda. Es
tindrà en compte en l'entrada de comunicats d'hores.
Millores: Pestanya "detall" -> Canvis estètics en el peu: canvi de colors dels totals, nous recuadres,... //
Ampliacions en les linies del detall: Per cada linea mostrar al peu el tipus de categoria, opció a filtrar per
'contingut' i exportació a excel de noves columnes (tipus categoria).
Correcció: En visualitzar línies del full de treball que venen d'un albarà de proveïdor amb operari assignat,
mostrar el proveïdor enlloc de l'operari.
Correcció: L'avís d'error d'IBAN quedava enganxat quan apareixien notes del client.
Correcció: Algunes vegades, tot i ser obligatori, deixava crear un full de treball sense centre cost.
Correcció: Traduir algun text al castellà.
Comunicats d'hores i conceptes

Fitxes tècniques

Millora: En cas d'haver-hi condicions especials de venda a un full de treball, l'ajuda de tipus de categoria
només ha de mostrar les que hi han pel full ordenats per descripció.
Correccions: Alguns textos de l'historial de canvis no es traduïen en funció de l'idioma de l'usuari. // No
s'inicalitzava la marca de "Revisat".
Correcció: Al demanar ajuda de tipus de categories(totes) i escollir un tipus 'x', el codi quedava ben assignat
però la descripció no quedava ben assignada.(quedava la descripció del tipus de categoria original). En
canvi, ficant el codi a mà del tipus si que canviava la descripció correctament. // Si els permisos d'usuaris
estaven "no mostrar pvp's", a la descripció de categoria i tipus i ficava "N/D"
Correcció: En alguns casos l'ajuda quedava en un bucle quan no trobava el codi d'article o de client o de
proveïdor.

Tancament de fulls de treball
Millora: "num. obra" i "ref. Obra" per cada full de treballl -->crear dicts especials perque al llistat es puguin
afegir aquestes columnes (contemplant que el full pot estar actiu o en historic).
Millora: Ara el tancament de fulls calcula i desglossa els costos per obra.
Millora: Es calcula el cost del facturat per certificació, segons blocs del pressupost. (per període i a origen)
Correcció: en cas d'agrupar diferents albarans de diferents obres en una mateixa factura, s'acumulava
l'import total de la factura a cadscuna de les obres del tancament.
Correció: En cas de tenir diferents albarans d'un mateix full de treball facturats dins d'una mateix document,
podia provocar un error que no permetia acabar el procés.

Tresoreria
Línies de descompte

Correcció: Al donar d'alta una línia de descompte donava error de 'Null'.

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

Qualitat
Introducció incidències qualitat
Millora: En cas d'una incidència de qualitat amb una OF associada, la descripció del defecte s'actualitza en el
bloc de notes de la OF.
Millora: Poder introduïr un client en les incidències del tipus 'No conformitat de taller' i 'Informe taller'.
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Consulta incidències qualitat
Millora: Botó de reiniciar consulta en la pantalla de Consulta d'incidències
Correcció: Correcció missatge error de manca de recurs quan consultaves incidències venint des de la
visualització d'OFs.
Correcció: error quan es minimitzava el formulari de Consulta d'incidències de qualitat

Utilitats i varis
Exportació electrònica de factures de venda
Correcció: Control "documents_edi" camp <2>: s'han alterat els números de cada opció per tal que
corresponguin a l'index de cada opció del formulari.
Fitxers auxiliats -> Bancs de l'empresa
Correcció: Corregit error que sortia quan es cridava el Manteniment de Bancs d'empresa des d'un altre
programa. // Corregit bloc de notes dels bans de l'empresa.
Generador d'informes
Millora: En exportar cap a Excel, immobilitzar la fila dels títols i redimensionar totes les columnes a l'amplada
necessària.
Nova prestació: Nova funció "cConv" disponible per aplicar en fórmules d'informes, impresos i fitxes
tècniques.
Etiquetes
Millora: En cas de fer etiquetes d'articles, poder seleccionar els articles a imprimir també pel codi de barres.
Generador d'impresos
Nova prestació: Possibilitat d'afegir camps de fórmula que agafin dades d'altres fitxers. (P.ex. ->
oconv(NComand,"Tcomandes;X;;139" -> ens retorna el valor del camp 139 de la comanda especificada en
NComand)
Nova prestació: Nova funció "cConv" disponible per aplicar en fórmules d'informes, impresos i fitxes
tècniques.
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