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Optimització en la generació automàtica de PDF's en tots els
mòdus (a través del PDFCreator).
S'ha optimitzat el rendiment d'alguns components per tal de
millorar la velocitat de càrrega i reduir missatges d'error que en
derivaven.
S'accepten llistes de destinataris, separats per "," o ";" en tots els
enviaments de correus electrònics.
S'ha afegit informació sobre les notificacions de missatges no
entregats.

Compres
Manteniment proveïdors
Correcció: Traduir textos al castellà. Ordenar el pas de tabulació
pels camps.
Sol·licituds internes de compra
Comandes a proveïdor

Generació automàtica comandes a proveïdor
Albarans de proveïdor
Millorar la visualització de les comandes de compra pendents en
quan a la visualització de la comanda de venda i nom del client
associat.
Devolucions a proveïdor
Entrada de factures de compra
Integració comptable factures de compra
Gestió documental factures de compra
Correcció: Al rectificar el nº de factura d'un registre documental
mantenia la forma de pagament dels venciments de la factura
original (en cas que en tingués).
Emissió de pagaments
Pagaments directes Manteniment de pagaments

Vendes

Millora: Poder visualitzar la factura de la linia de la graella que
tingui seleccionada.

Manteniment de clients
Nova prestació: Pestanya "dades generals" -> contactes ->
Possibilitat d'especificar el departament al qual pertany cadascun
dels contactes.
Millora: Poder propagar dades Enviament Factures i Dades de
Pagament cap a factures de venda.
Millora: s'ha accelerat la càrrega de la fitxa de client.
Ofertes de vendes

Comandes de clients

Correcció: S'han corregit efectes gràfics que no permetien veure
en pantalla tot el text dels botons.
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Nova prestació: Opció a configurar el mòdul de comandes de
venda perquè recalculi la quantitat dels components en modificar
la quantiat d'un article composat (articles amb estructura). Segons
control "estructures_article<4>"
Correcció: Optimitzar el temps al generar comanda de proveïdor
quan no està activat el càlcul de l'estoc disponible.
Correcció: Generar comandes de compra:
1. Linies "V", amb el "xec" de l'esquerra marcat, passar-les sempre
a la comanda de compra
2. Control "config_comandes_venda <28>" -> Si esta a "0" no
feia cas.
3. Passar el centre de cost de la comanda de venda a la de
compra.
Millora: S'ha accelerat la impressió d'albarans de venda amb gran
volum de línies.
S'ha accelerat la càrrega d'albarans de venda amb gran volum de
línies.
Millora: S'ha millorat el control de caducitat amb dies de marge
per client segons la data més nova d'entre la data actual, la data
d'albarà i la data prevista de comanda.
Millora: pestanya comandes pendents -> S'ha afegit buscador
comandes pel camp "seva comanda".

Tarifes venda - article
Preus client - article
TPV - Targetes de crèdit
TPV - Gestió de Vendes
Nova prestació: opció a fer promocions tipus 2x1 al TPV.
(S'estipulen a la fitxa de cada article)
Millora: Afegit camp 'Hora fi albarà'.
Correcció: Al desar una venda, avisar en cas que un codi d'article
estigui duplicat amb diferent descripció.
Correcció: Quan el comptador del TPV arriba a 1000000
automàticament passa al 000001 si aquest no existeix. Si existeix
la venda 000001, que avisi i no deixi gravar.
TPV - Arqueig de caixa
Millora: Arqueig de caixa -> nova opció per poder registrar
manualment els imports comptats realment - fisícament en
metàlic, tarjetes, altres formes,...
D'aquesta manera, al imprimir l'arqueig, es pot imprimir el comptat
pel programa i el comptat realment. També al fer llistats generals
d'arquejos es podrà imprimir i confrontar els imports arquejats pel
programa i els reals comptats pel usuari.
TPV - Importació vendes web

Estocs
Manteniment d'articles
Nova prestació: pestanya "dades de venda" -> opció a estipular
promocions tipus 2x1 pel TPV.
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Consulta preus especials, preus patrons i preus especials: 1.
Visualització correcta del 'Mes dades' de la pestanya de venda. /
2. Optimització de la selecció d'articles/client amb dte/preu
assignat. / 3. Optimització de la selecció d'articles/proveïdor amb
dte/preu assignat.

Correcció: Al importar un article ja existent, en cas d'haver canviat
algun codi de barres no quedava ben actualitzat.
Subgrups
Marques
Fitxa general d'estocs
Entrades i sortides d'estoc

Traspàs magatzems - ubicació

Millora: S'han allargat les descripcions de magatzem i d'article,
per tal que puguin mostrar més informació.
S'ha fet que el mòdul sigui compatible amb versions antigues de
Windows.
Millora: S'ha blindat que no es pugui entrar dues vegades un
mateix lot en el traspàs entre magatzems i ubicacions.
S'ha millorat el rendiment del mòdul de traspàs d'estoc entre
magatzems i ubicacions.

Variació de preus
Millora: Noves columnes a la plantilla d'Excel: "CODI
PROVEIDOR", "ULT.COMPRA", "NOM PROVEIDOR
ULT.COMPRA", "P.TARIFA ULT.COMPRA", "DTE1 ULT.COMPRA",
"DTE2 ULT.COMPRA", "% DESPESES 1ULT.COMPRA",
"IMP.DESPESES 2 ULT.COMPRA","P.COST ULT.COMPRA"
Correcció: No importava correctament el camp 'Notes import
despeses 2'
Traçabilitat -> Generació de lots
Traçabilitat -> Seguiment de lots
eCommerce

Facturació
Procés de facturació
Millora: S'ha blindat la creació dels fitxers PDF de les factures de
venda, verificant que no hi hagi el fitxer destí bloquejat i donant la
possibilitat a l'usuari de tancar els què calgui per a poder
continuant amb el procés de facturació o reimpressió sense
problemes.
Correcció: Traduir textos al castellà. Ordenar el pas de tabulació
pels camps.
Consulta detall factura emesa
Manteniment de rebuts
Correcció: Recuperat text informatiu desaparegut en versio 11 o
superior a la pantalla principal.
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Correcció: Al facturar albarans o un full de treball per comunicats,
generava el SUENLACE tot i que la sèrie de facturació estava
configurada que no es generés.
Al facturar un full de treball i hi havia activada l'opció d'integrar
automàticament, no generava el SUENLACE.
Certificació de pressupostos
Correccions varies: Al certificar globalment per import o %, no
arrodonia els decimals de les quantitats calculades a certificar de
cada partida a 'n' decimals segons control 'numero decimals
quantitats partides certificacions' i això provocava descuadres al
fer la factura, perque visualment es veien 2 decimals a la quantitat
però el càlcul era amb més decimals. Al mirar per pantalla de
certificacions tampoc cuadrava perque allà els totals els
ensenyava amb els 2 decimals i no amb els decimals reals. S'ha
corregit i ara ja es deixen gravats els decimals correctes.
>Permetre generar albarà d'un pressupost certificat 100%(que
deixi fer-ho i agafi els complementaris relacionats). Ara no ho
permitia i obligava a anar a cada complementari a generar l'albarà
administració
>Al gravar o imprimir pressupost controlar codi de tarifa
incorrecte.
Generació de factures de pressupost
Millora: A la facturació de pressupostos modalitat 'normal', en cas
de no haver-hi cap descompte ja establert, arrastra el % de
descompte general establert en el pressupost.
Enviament de factures per e-mail

Estadístiques
Compres
Vendes

Quadre gerència

Correcció: en les estadístiques de venda agrupades per venedor,
no calculava bé la rendibilitat total.
Millora: Estadística de vendes / facturació: poder seleccionar per
sèries de facturació
Millora: Seleccionar les factures de les sèries de facturació
especificades al CONTROL CONFIG_ESTAD_GERENCIA<21>

Producció
Llistes de material i ordres de fabricació
Resum costos OF

Pressupostos

Correcció càlcul massiu resum costos - tasca programada (a
mida): "G2CalculMassiuResumCostos.exe" al cridar la
"resumof.dll"

Blocs
Estructures Patró
Pressupostos
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Seguiment de treballs
Gestió avisos
Fulls de treball
Nova prestació: en la "i" (informació) de la barra d'eines s'ha afegit
la opció "Tasques (App G2Partes)" que permet visualitzar les
tasques de la App G2Partes externa associades a un full de
treball.
Nova prestació: Opció a configurar permisos de visualització de
costos per usuari. / Opció a configurar permisos d'accés al mòdul
de "dades econòmiques" per usuari.
Correcció: No deixava eliminar capítols de fulls de treball amb
sol·licituds de compra associades.
Comunicats d'hores i conceptes
Correcció: No sumava correctament les hores del mes en el
requadre petit que surt dalt a la dreta quan guardes el comunicat.
Moviments de material
Facturació de fulls de treball
Fitxes tècniques

Tresoreria
Cobraments directes
Remeses de rebuts

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

Qualitat
Introducció incidències qualitat
Consulta incidències qualitat
Avaluació de proveïdors

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