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General

Tots els mòduls que generen documents en PDF ho fan 

directament sense utilitzar la impressora virtual PDFCreator. (Per 

tant no cal tenir el PDFCreator instal.lat. Es recomana desinstal·lar-

lo)

Mòduls afectats:

· Procés de facturació d’albarans

· Sol·licitud d’ofertes a proveïdors

· Comandes a proveïdors

· Devolucions a proveïdors

· Ofertes de venda

· Albarans a clients

· Procés facturació TPV

· Consulta detall factura emesa

· Reimpressió de factures

· Facturació per full de treball

· Comunicats d’hores i conceptes

PDA_Menu.exe: Millora -> Actualitzar informació d'usuaris 

connectats (G2CONNEXIONS)

Compres

Manteniment proveïdors

Sol·licituds internes de compra

Millora: En la consulta de les sol·licituds, afegida columna 'Import' 

amb l'import de la sol·licitud. També formulari més ample.

Sol·licituds d'ofertes a 

proveïdors

Nova prestació: Permetre crear varies comandes de diferents 

proveidors a partir d'una oferta seleccionant els articles de la 

graella.

Comandes a proveïdor

Correcció: Quan importes en EXCEL d'una comanda a proveïdor, 

una vegada importada et demana si la vols visualitzar. Encara que 

li diguis que NO la vols veure te la mostrava sempre.

Correcció: En generar vàries comandes de compra a través d'una 

mateixa comanda de venda, s'anava acumulan l'import total de 

comanda deixant un valor incorrecte com a import total del 

document de compra.

Generació automàtica 

comandes a proveïdor

Albarans de proveïdor

Millora: Possibilitat d'acceptar la finestra de comandes pendents 

amb la tecla <Intro>.

Correcció: Deixava imputar línies a fulls de treball a històric si es 

partia d'una comanda que ja tenia el full assignat

Devolucions a proveïdor
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Entrada de factures de compra

Millora: Posar senyal visual d'alerta quan hi ha albarans pendents 

al entrar una factura de proveïdor.

Correcció: Les factures de proveidor diferents a EUR es pagaven 

100%, però a l'ajuda de factures pendents de pagar continuaven 

sortint.

Correcció: en alguns casos, es podia quedar assignada una 

contrapartida comptable en línies d'IRPF, generant una incidència 

en el moment d'importar la factura des del programa comptable.

Integració comptable factures 

de compra

Gestió documental factures de 

compra

Emissió de pagaments

Pagaments directes -

Manteniment de pagaments

Vendes

Manteniment de clients

Millora: Mostrar (i) sobre propagació dades

Millora: Afegit nou camp 'Data de baixa'

Millora: Al modificar el NOM FISCAL es fa sortir un missatge 

avisant que revisin si també cal canviar el nom a les dades 

d'enviament (factures i expedicions).

Correcció: si es marca 'Mandat signat' es obligatori entrar el camp 

de referencia mandat.

Ofertes de vendes

Nova prestació: Accedir a la fitxa del client des d'una oferta de 

venda

Millora: Nou camp 'Validesa oferta' i desplegable amb 'Tipus 

oferta' segons nou control ('solicituts-venda' <17> -> "Conceptes 

tipus de oferta")

Correcció: Treure restricció enviament de mails amb extenció 

superior a 3 caràcters en l'adreça d'email.

Correcció: Camp quantitat -> poder entrar 7 digits enters.

Comandes de clients

Nova prestació: Possibilitat de configurar permisos d'usuari per a 

modificar el centre de cost i per a visualitzar la columna de la 

contrapartida comptable.

Nova prestació: La importació de comandes de client ara és 

personalitzable (amb la nova "G2ImportaComCli.dll" externa que 

es pot posar "a mida")

Millora: En importar comandes, assignar-hi la data prevista i les 

dades d'enviament corresponents al codi rebut per EDI.
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Correcció: A la graella no funciona l'ajuda de tarifes

Per defecte es queda en blanc, en cas de que l'article tingui varies 

tarifes, al intentar mostrar el desplegable es perd el focus i no 

funciona.

Correcció: en imprimir comandes de venda, no es calculava la 

quantitat pendent de les línies "v". (camp de cos <36>)

Correcció: Al generar una comanda importada d'Excel no la 

bloquejava.

Correcció: En generar vàries comandes de compra a través d'una 

mateixa comanda de venda, s'anava acumulan l'import total de 

comanda deixant un valor incorrecte com a import total del 

document de compra.

Correcció: Considerar varis camps data entrega.

Correcció: Camp quantitat -> poder entrar 7 digits enters.

Albarans a client

Millora: Afegir el 'codi de barres 2' com a camp disponible a les 

etiquetes dels albarans.

Millora: S'amplia de 40 centres de cost a 80 centres de cost.

Nova prestació: Possibilitat de configurar permisos d'usuari per a 

modificar el centre de cost.

Correcció: en seleccionar una factura per la cerca, des de la 

pantalla d'albarà rectificatiu, peta.

Correcció: Corregit error que donava al donar d'alta un albarà 

amb el centre de cost obligatori amb usuari que no té permís per 

modificar el centre de cost.Correcció: Al fer un albarà des de la PDA no actualitzava bé els 

camps del imports servits i pendents de la comanda d'on prové.

Tarifes venda - article

Correcció: Considerar canvis graella 'eliminar' 'insertar'

Preus client - article

Variació de Tarifes venda

Correcció: Buscar articles pel codi de barres establert al Excel 

també en el cas de donar d'alta la tarifa.('A')

TPV - Targetes de crèdit

TPV - Gestió de Vendes

Millora: En generar nous xecs regal, s'ha ampliat la llista de 

formes de pagament, conseqüentment amb les noves formes que 

es poden parametritzar per control des de l'última versió de l'ERP.

Correcció: Cobrament massiu vendes TPV -> Incloure les vendes 

(A)partades (com fins ara) i també les (P)endents a la pantalla de 

cobraments massius.

TPV - Moviments de caixa

Correcció: si sorties del formulari per la creu no desbloquejava el 

moviment i podia interferir amb l'arqueig, donant avis d'error 

controlat i no agafant el moviment per aquell arqueig.
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TPV - Arqueig de caixa

Correcció: En alguns casos, en realitzar moviments de caixa, es 

generava un registre extra que provocava un missatge d'error a 

l'hora d'arquejar la caixa.

TPV - Importació vendes web

Estocs

Manteniment d'articles

Millora: Possibilitat d'acceptar la finestra "Desar com" amb la tecla 

<Intro>

Millora: S'ha blindat el camp "Descripció" de la finestra "Desar 

com" perquè no accepti multilínia.

Millora: Visualització ajudes dins la graella dades subcontractació 

ordenades per codi i finestra mes ample. Permetre editar 

descripció procés.

Correcció: En intentar carregar des de l'ajuda un article bloquejat 

per un altre usuari, sortia un missatge d'error que obligava a 

reiniciar l'aplicació.

Corregit error al bloquejar albarans de proveidor des de la propia 

fitxa d'article.

Correcció: En alguns PC's no es mostra la foto de la fitxa article 

entrant des d'albarans client.

Corregir superposicio icones sobre llista 'mes dades'

Importació articles via excel.

Subgrups

Marques

Fitxa general d'estocs

Millora: PDA Gestió d'ubicacions -> En carregar un article sense 

ubicacions, assignar-hi automàticament la ubicació per defecte.

Correcció: PDA Gestió d'ubicacions -> En seleccionar una 

ubicació per l'ajuda, no la carregava a la llista d'ubicacions de 

l'article.

Entrades i sortides d'estoc

Traspàs magatzems - ubicació

Inventaris -> Establir estocs a 

zero

Millora: Reubicar elements de la pantalla per a millor visualització.

Deshabilitar ajuda de magatzems si està clickat 'Tots els 

magatzems'

Operacions varies -> 

Importació articles Excel
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Millora: Al actualitzar el fitxer excel, es posen els stocks a 0 dels 

productes dels fitxers excel del dia anterior en el cas que estigui 

indicat en el fitxer "\...\G2VB\G2ImportStocks.ini" (paràmetre linea 

4 per fer o no fer aquesta operació).

Operacions varies -> Etiquetes 

d'articles segons estoc

Correcció: Posar textos en castellà que faltaven

Traçabilitat -> Generació de 

lots

Traçabilitat -> Seguiment de 

lots

eCommerce

Facturació

Procés de facturació

Millora: Posar el rètol 'Data Facturació' en vermell i negreta

Correcció: Habilitar tecla F6 per mostrar 'Més dades'

Consulta detall factura emesa

Correcció: Visualització venciments en la opció "consulta detall 

factures": es tenen en compte els impagats i l'agrupació de rebuts

Reimpressió de factures

Millora: Al filtrar "només factures sense email" es mostren les 

factures dels clients que no tenen marcat a "Dades enviament - 

Factures" el check "Factura per e-mail".

Manteniment de rebuts

Millora: F6 obre 'més dades' i nova icona llibreta per entrar notes

Correcció: Visualització venciments en la opció "consulta detall 

factures": es tenen en compte els impagats i l'agrupació de rebuts

Integració comptable factures 

venda

Correcció: En integrar factures rectificatives amb import positiu 

cap a A3, donava una incidència i no entraven al programa 

comptable.

Certificació de pressupostos

Millora: Ara es pot modifcar la columna 'Cert. Act' de la pantalla de 

visualització de capítols.

Millores estètiques.
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Correcció: Al efectuar la certificació massiva des d'un nivell 'n' 

(capitol, subcaptiol,..) sempre agafava i deixava gravat per aquella 

certificació 'x' el preu unitari de cada partida de la primera 

certificació efectuada, provocant un canvi de preu per aquella 

certificació 'x' en cas que el preu fos diferent a partir de la certif '2' 

o superior. 

Ara sempre s'agafa el preu de la certificació anterior o el propi 

preu de la certificació actual que estigui desat.

Correcció: Facturació directe de pressupostos: en cas d'escollir 

"Proforma" , gravar realment el nº de factura de la serie 

PROFORMA.

Correcció: Al entrar a cetificar, en alguns cassos els preus unitaris-

imports de cada partida NO recullen el % de zona. 

Generació de factures de 

pressupost

Correcció: Factura simple -> remodelar imprès agafant com a 

model el de 'constructora'. 

Al facturar clicant 'factura simple'. imprimia el model factura simple 

però també el model normal 'constructora'.

Correcció: Si tenia carregat un pressupost situat a pestanya 

'resum', i anava a facturacio directe de pressupostos, al carregar 

el mateix pressupost donava error(provocat pel mateix que passa 

desde pressupost directe [Si estava a pestanya 'resum', tocava 

algún camp, feia 'nou' i desar SI, petava tot.], ja que aqui crida el 

pressupost donant ordre de 'nou' i tancar gravant-lo per tal de que 

no xoqui amb la facturació de pressupost que vaig a fer)

Enviament de factures per e-

mail

Estadístiques

Compres

Nova prestació: Nova estadística de compres multiempresa.

Correcció: botons selecció lots

Vendes

Correcció: Error al extreure estadistica per mesos, calcul correcte 

però problema amb barra de progres

Correcció: Al escollir Seleccionar 'Selecció clients' a l'estadística 

multiempresa no sortia res per seleccionar.

Quadre gerència

Producció

Llistes de material i ordres de 

fabricació

Millorar ajudes "procés" en elements finals i primaris: ordenació i 

finestra mes ample.

Correcció: OF -> botons selecció lots

Correcció: bug click 'Manipular etiquetes' al imprimir OF

Costos -> Resum costos OF
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Control procés productiu -> 

Manipulació càrrrega de 

màquines

Pressupostos

Blocs

Correcció:En alguns sistemes operatius, no es podia accedir a 

l'interior del component TreeView.

Estructures Patró

Millora: En afegir blocs dins dels capítols, agafar els preus 

actualitzats segons la fitxa d'article.

Correcció: En editar blocs des d'estructures patró, algunes 

funcions quedaven desactivades.

Pressupostos

Millora: Es mostren el total d'hores en el detall del pressupost, ja 

sigui dels blocs, capítols com de tot el pressupost.

Millora: Recàlcul manual de preus del pressupost o capítols: 

        -->Nova columna % de marge s/pvp: informa del % pertinent 

o es pot modificar per recalcular el pvp del pressupost.

        -->Nova taula de despeses: nova opció per poder entrar 

diferents conceptes de despeses (es poden definir segons 

control 'press_vb') per calcular automàticament el % de increment 

s/ 'preu cost base' obtenint el 'preu cost net' del pressupost.

Millora: Es poden incrementar/decrementar les hores d'un 

pressupost, a nivell de pressupost, capítol o bloc.

Millora: Poder assignar una categoria/tipus de categoria a un 

bloc/capítol/pressupost de forma massiva

Correcció: Retallar el nº de rebut al introduïr una bestreta d'un 

pressupost amb nº de pressupost de més de 7 caracters, 

Correcció: Al guardar un pressupost, verifica els albarans que hi 

consten relacionats. Si algun albarà no existeix l'esborra de la 

relació.

Correcció: Modificar la informació que apareix en el desplegable 

de versions.

Correcció: No calculava el % certificat en certificacions negatives.

Correcció: Si un pressupost estava gravat el item amb v' 

(MINUSCULA)-->item press_vb, items 

linies.press_vb,...camp<21> i <55> de fulles_instal,..., Des de 

fulls o del propi pressupost  (si es ficava el item copiar-pegar amb 

la 'v' minuscula, ja que si s'entra el numero manualment ja NO 

permet ficar la 'v' minuscula), al voler carregar el pressupost 

petava ("error elemento"...).

S'ha blindat l'enllaç des de fulls i des de pressupost que sempre 

estableixi la 'v' MAJUSCULA. 
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Correcció: 1. Si estava a pestanya 'resum', tocava algún camp, 

feia 'nou' i desar SI, petava tot.

2. Si tenia carregat un pressupost situat a pestanya 'resum', i 

anava a facturacio directe de pressupostos, al carregar el mateix 

pressupost donava error(provocat pel mateix que comentem a 

punt 1, ja que aqui crida el pressupost donant ordre de 'nou' i 

tancar gravant-lo per tal de que no xoqui amb la facturació de 

pressupost que vaig a fer)

Seguiment de treballs

Gestió avisos

Fulls de treball

Correcció: No mostra les certificacions negatives al botó dels 

pressupostos.

Correcció: Si un pressupost estava gravat el item amb v' 

(MINUSCULA)-->item press_vb, items 

linies.press_vb,...camp<21> i <55> de fulles_instal,..., Des de 

fulls o del propi pressupost  (si es ficava el item copiar-pegar amb 

la 'v' minuscula, ja que si s'entra el numero manualment ja NO 

permet ficar la 'v' minuscula), al voler carregar el pressupost 

petava ("error elemento"...).

S'ha blindat l'enllaç des de fulls i des de pressupost que sempre 

estableixi la 'v' MAJUSCULA. 

Comunicats d'hores i 

conceptes

Millora: Nova columna 'N.Hores' en el llistat de Control 

Comunicats.

Millora: Visualitzar notes generals amb la pantalla de consulta del 

parte maximitzada.

Millora: Mostrar operari creador d'un parte importat de la App 

G2Partes

Moviments de material

Gestió d'eines

Correcció: Corregir ajuda fulls de treball.

Facturació de fulls de treball

Correcció: Al facturar un full de treball, en lloc d'agafar el preu 

més alt del que s'havia de facturar, agafava el preu més alt de tots 

(de les linies ja facturades), tot i que al detall sortia bé(la linia amb 

el preu i import ok), a la base imposable de la factura i sumava el 

import de la lina amb preu més alt.

Correcció: Les linies 'v' amb import negatiu, al fer la factura 

directe, la base imposable de la factura surt 0 i tot lo altre surt 0.
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Tancaments de fulls de treball

Nova prestació: obtenció dels cost facturats per altres modalitats 

diferents a certificació -> facturació per albarà, per comunicats o 

directe.

Millora: Optimització del càlcul.

Fitxes tècniques

Nova prestació: Possibilitat d'imprimir massivament un conjunt de 

fitxes tècniques.

Nova prestació: Nova opció (sempre a mida) de generar albarà a 

partir d'una fitxa tècnica.

Correcció: Optimització de la càrrega de fitxes tècniques amb 

múltiples camps amb cerca integrada.

Tresoreria

Cobraments directes

Remeses de rebuts

Impagats

Correcció: Visualització venciments en la opció "consulta detall 

factures": es tenen en compte els impagats i l'agrupació de rebuts

Enviament electrònic de 

remeses

Correcció: Remeses format "Andorra" -> Cas concret de rebuts 

vençuts, establir fix "01" el número detall linies.

Integració comptable de 

remeses

Correcció: Nous camps a la integracció de remeses per 

incorporar comissions i interessos.

Recursos humans

Personal

Gestor de calendaris

Gestor d'horaris

Gestor marcatges de presència

Correcció: Calcul d'hores mensual sempre que hi hagi canvi 

d'operari

Qualitat

Introducció incidències qualitat

Consulta incidències qualitat
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Avaluació de proveïdors

Utilitats i varis

Importació electrònica de 

comandes de venda

Exportació electrònica 

d'albarans de venda

Exportació electrònica de 

factures de venda

Millora: afegir tag <InvoiceAdditionalInformation> a l'exportació 

electronica de facturesE 3.2

Millora: A la factura exportada actualitzar informació de tipus 

d'exportació feta, data/hora exportació i usuari.

Millora: Al buscar factures per enviar via email, adjuntar l'arxiu 

".xml" de facturaE en cas d'existir

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

Nova prestació: Possibilitat d'exportar les dades dels informes en 

format CSV.

En cas d'exportar cap a Access, no encriptar el fitxer per tal que 

pugui ser convertit cap a noves versions.

Corregir traducció al castellà del botó "guardar com..."

Paràmetres generals -> 

Comptadors i controls

Etiquetes

Generador d'impresos

Assistent Instal·lació / 

Actualització G2
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