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General

Novetat: Nova opció per a poder canviar d'empresa per a la PDA.

Correcció: Quan es realitza un canvi d'empresa deixava una connexió perduda.

Compres

Sol·licituds d'ofertes a proveïdors

Nova prestació: Nova opció per fer una còpia d'una oferta ja feta (Desar com…).

Nova prestació: Nous camps al temporal d'impressió de les ofertes per poder imprimir les dades 

entrades en la graella per proveïdor i article.

Nova prestació: Possibilitat de generar oferta de venda des d'una oferta de compra.

Nova prestació: Possibilitat d'assignar un tipus de facturació per oferta i cercar ofertes per aquest 

tipus.

Nova prestació: Nou camp de notes de peu de l'oferta per proveïdor.

Nova prestació: Nou camp de preu venda net per article i proveïdor.

Nova prestació: Possibilitat de modificar la quantitat d'un article per un proveïdor concret.

Nova prestació: Nou camp d'observacions per article-proveïdor.

Novetat: Nova parametrització de l'ajuda de ofertes de compra que permet afegir columnes extra a 

la graella.C100

Millora: En carregar una oferta per l'ajuda, quedava el codi posat però no la carregava 

automàticament.

Correcció: No es permet reordenar files per evitar errors en eliminar files.

Correcció: Tenir en compte taxes ecoraee d'un pressupost en carregar els seus articles.

Correcció: En certs casos, es produïa un error que impedia la modificació d'alguns camps de la 

graella d'articles o proveïdors.

Correcció: El codi de tipus de ports no es mostrava correctament en tots els casos.

Comandes a proveïdor

Nova prestació: Possibilitat d'imprimir el pseudo-codi de l'article sota de la descripció per cada línia 

de la comanda.

Nova prestació: Possibilitat d'escollir l'adreça de recepció d'entre les diferents adreces d'enviament 

d'expedicions d'un client.

Nova prestació: Possibilitat de visualitzar i consultar la comanda de venda des d'on es va generar 

una comanda de compra.

Nova prestació: Possibilitat d'afegir noves columnes a l'ajuda de comandes de compra 

(Configurable segons control "comandes_proveidor").

Nova prestació: Nous camps de comanda de client disponibles en fer informes sobre comandes de 

compra.

Nova prestació: Possibilitat de marcar una comanda com a 'No avaluable' perquè no es tingui en 

compte al mòdul d'avaluació de proveïdors.

Nova prestació: Afegits nous camps de notes per proveïdor i article provinents de la fitxa de l'article i 

modificables per fila de la comanda.

Millora: "Rebre gènere a..." --> Al posar client tiba les dades d'expedició prioritàries del client .

Novetat: Nous camps --> tipus d'IVA i percentage d'IVA disponibles per a la impressió de la 

comanda de compra.

Novetat: Nous camps en el temporal d'impressió:  codi transportista, nom transportista, tipus de 

ports, descripció ports

Novetat: opció per fer un "desar com…" d'una comanda de compra

Novetat: Possibilitat d'imprimir informació referent a la comanda de venda que ha generat la de 

compra.

Millora: Possibilitat d'imprimir les notes 3 per proveïdor a nivell 2.

Correcció: En certs casos, en eliminar línies d'una comanda amb quantitats rebudes es produïen 

alteracions en els valors guardats per cada línia.

Correcció: En certs casos no controlava correctament els canvis fets al mòdul.

Generació automàtica de comandes a proveïdor

Millora: Traspassar fitxa tècnica de comanda de venda seleccionada a les comandes de compra 

generades.

Albarans de proveïdor

Nova prestació: Nova opció per a poder actualitzar tarifes de venda (definides en el control 

act_venda_article) en funció de l'increment del preu cost net de l'article.

Novetat: Possibilitat d'importar les dades generals del primer document (comanda o devolució) 

seleccionat en fer un nou albarà.

Millora: Nou camp a la capcelera per a visualitzar i modificar el valor de canvi de la divisa.

Correcció: Càlcul PCM segons històrial de compres si el número de dies a tenir en compte en el 

càlcul era 0 el PCM no tenia en compte les despeses.

Correcció: Al traspassar d'una comanda no informava bé el PVP AMB IVA

Correcció: En alguns casos no s'actualitzava correctament el preu cost net real de l'última compra 

per proveïdor.

Correcció: Correcions al desar els últims preus per proveïdor.

Correcció: En alguns casos al canviar la data de l'albarà no actualitza els moviments de l'estoc.

Correcció: En certs casos no controlava correctament els canvis fets al mòdul.

Devolucions a proveïdor

Correcció: Modificació del missatge al posar article d'un full a l'històric.

Entrada de factures de compra
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Millora: Nou camp a la capcelera per a visualitzar i modificar el valor de canvi de la divisa.

Novetat: Nova opció per poder vincular albarans d'altres proveïdors diferents al de la factura.

Millora: Graella de bases imposables: el IVA que surt per defecte és el de la fitxa de proveïdor.

Novetat: Integració comptable de factures automàtica al validar-la. (Configurable segons control 

"config_factures_compra").

Integració comptable de factures

Correcció: Cas amb multiples linies igi, no es genera bé el suenlace i per tant no es traspassaven 

bé les factures de compra a l'HermesG2.

Emissió de pagaments

Nova prestació: Nova opció de pagament electrònic "Sabadell BS Confirming Global".

Millora: Ampliada opció de la caixa Confirming perquè també informi el mail del proveïdor.

Correcció: No s'imprimia correctament la data de factura en voler imprimir pagaré i carta de pagarés 

en un mateix imprès.

Manteniment de pagaments

Correcció: En alguns casos no s'integra el pagament a la comptabilitat.

Pagaments directes

Millora: Nova opció per a poder recuperar i modificar pagaments directes.

Vendes

Novetat: Es permet afegir i modificar els tipus de facturació a tot el circuit de vendes.

Manteniment de clients

Nova prestació: Possibilitat de predeterminar el codi d'idioma en donar d'alta nous clients.

Novetat: Noves opcions de propagació de dades de client a ofertes de venda i comandes de client.

Novetat: Risc client, nova opció per a poder incloure en el càlcules les comandes de venda 

pendents del client.  (Configurable segons control "avis_risc_client").

Ofertes de vendes

Nova prestació: Possibilitat de generar més d'una comanda de venda per cada oferta de venda.

Nova prestació: Possibilitat d'afegir els articles d'una oferta a una comanda de client ja existent.

Nova prestació: Possibilitat d'associar un proveïdor a una oferta de venda per indicar a qui s'ha de 

comprar el material ofertat.

Nova prestació: Al generar comanda de venda des de oferta de venda es pot parametritzar si el 

tipus de facturació l'agafa de l'oferta o de la fitxa del client. (Configurable segons control 

"config_comandes_venda").

Novetat: Possibilitat de visualitzar oferta de compra d'on prové.

Millora: Possibilitat d'enllaçar processos a mida dels clients.

Millora: Carregar automàticament la persona de contacte del client al camp 'A l'atenció de'.

Millora: Possibilitat d'imprimir el lot de venda per article.

Millora: Nova opció que permet afegir columnes extres a l'ajuda d'ofertes de venda.

Novetat: Possibilitat de fer un 'desar com...' d'una oferta històrica.

Millora: Possibilitat d'imprimir les observacions per article a primer nivell.

Millora: Botó 'Més dades' estandarditzat situant-lo a la barra de botons.

Millora: Possibilitat de posar notes per línia més llargues.

Millora: Possibilitat d'imprimir pseudo-codi i notes per article-proveïdor a diferents nivells.

Correcció: en certs casos, el programa donava equivocadament un error de permisos en intentar 

obrir la fitxa tècnica associada.

Correcció: En certs casos, no es podia obrir la fitxa tècnica associada per un fals error de permisos 

d'usuari.

Correcció: No permetia codis de tipus de ports de longitud diferent a 2 caràcters.

Comandes de clients

Nova prestació: En generar comandes de compra, traspassar preus de cost de la possible oferta 

de compra que ha generat l'oferta de venda de la qual s'ha creat la comanda de venda.

Nova prestació: Possibilitat de gestionar comissions per fila d'article.

Nova prestació: Possibilitat de seleccionar adreça d'enviament de factures des de la mateixa 

comanda.

Nova prestació: Possibilitat de generar comandes de compra des d'una comanda de venda.

Millora: Nou control de canvis a tot el mòdul per evitar preguntes innecessàries.

Millora: Possibilitat de saber la data en què s'ha saldat cada fila d'una comanda.

Millora: Ajuda completa: ampliada la finestra de l'ajuda per permetre visualitzar més informació a la 

vegada.

Millora: Evitar que es recalculi i es perdi un preu entrat manualment en modificar altres dades de la 

fila.

Millora: Nou camp a la capcelera per a visualitzar i modificar el valor de canvi de la divisa.

Millora: Possibilitat d'imprimir les notes per article-proveïdor a diferents nivells.

Correcció: Generació de comandes de compra des de comanda de venda, no agafa els preus del 

proveidor triat sinó que està agafant els preus de compra generals de la fitxa de l'article.

Albarans a client

Nova prestació: Nova opció que permet liquidar estoc d'albarans en dipòsit.
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Nova prestació: Nova opció per poder navegar al primer, anterior, següent i últim albarà.

Novetat: Nou camp "% comissió 2" en el manteniment de tarifes per article.

Novetat: opció per a poder imprimir etiquetes d'expedicions (bultos) al imprimir albarà. S'obre la  

pantalla per informar "Bultos", "Pes Real" i poder imprimir l'etiqueta/es.  (El nom de l'etiqueta és 

configurable segons control "impressio_albarans_venda").

Novetat: Nova opció per a configurar impressora predeterminada per a etiquetes d'expedicions. 

(Configurable segons control "impressio_albarans_venda").

Millora: Etiquetes d'expedicions. Al imprimir que seleccioni la etiqueta en funció idioma 

d'expedicions del client.

Millora: Millores vàries de visualització en els albarans de venda de PDA

Millora: Possibilitat d'imprimir dades pseudo-codi articles per sota de les dades principals de cada 

fila.

Millora: Nou camp a la capcelera per a visualitzar i modificar el valor de canvi de la divisa.

Novetat: Nova opció per a configurar impressora predeterminada per a imprimir albarans.  

(Configurable segons control "impressio_albarans_venda").

Millora: Nous camps disponibles en la impressió, albarà de dipòsit i adreça del magatzem de 

dipòsit.

Millora: Nova ajuda completa de transportistes per a poder gestionar volums de dades grans, i amb 

opció a donar-ne d'alta de nous.

Correcció: En certs casos, no s'obtenia correctament el % de comissió en tibar d'una comanda de 

venda.

Correcció: S'han solucionat alguns bugs dels albarans venda de la PDA.

Correcció: Revisada ordenació d'albarans.

Correcció: En alguns casos si l'albarà no té informat el tipus de facturació peta.

Correcció: En alguns casos no s'imprimia bé el nom del transportista

Correcció: Opció "desar com…" no repartia bé l'estoc amb lots.

Correcció: En certs casos es podia gravar un albarà sense dades d'enviament d'expedicions.

Tarifes de venda - article

Novetat: Nou camp "% comissió 2" en el manteniment de tarifes per article.

Correcció: El preu venda base no agafava el número de decimals definits pels preus de l'article.

Preus client-article

Correcció: Ampliació preus venda article- client especials.

Correcció: Fallava opció d'exportació de preus.

Variacions de tarifes de venda

Correcció: Importació Excel amb Office 365 no funcionava.

Manteniment de caixes

Nova prestació: Nova opció que permet configurar imprès tiquet regal per caixa.

Manteniment de VIPs

Correcció: En certs casos, en demanar ajuda, es produïa un error que obligava a reiniciar el 

programa.

Gestió de vendes TPV

Millora: Nou camp "preu base iva" (sense descomptes) per article, disponible en el temporal 

d'impressió, per a imprimir en el tiquet. Per tant, en el tiquet pot sortir per cada article el preu venda 

amb iva (sense descomptes), el dte, i el preu venda amb iva (amb descomptes aplicats).

Millora: Ampliació del camps per a poder imprimr l'historial de pagaments.

Correcció: No s'arquejaven bé els tiquets negatius apartats.

Correcció: No surt a l'ajuda els  venedors (usuaris) que no tenen accès a l'empresa.

Correcció: No s'informava correctament la quantitat original.

Arqueig de caixa

Correcció: Es corregeix error al seleccionar moviments d'entrada i sortida pendents d'arquejar.

Procés de facturació TPV

Millora: Nova opció de configuració que permet que al facturar surtin marcades les opcions de PDF 

i Paper.

Estocs

Manteniment d'articles

Nova prestació: Possibilitat de fer una còpia d'un article cap a una altra empresa.

Novetats: Estructures article: Nova graella que permet visualitzar els pares d'un article.

Millora: Avisos de modificació de preu de venda activables segons control.

Novetat: Reestructurar els camps de les diferents pestanyes i adaptar la pantalla a 1024x768.

Millora: Visualització clara del preu cost net de l'última compra.

Novetat: Possibilitat de veure i accedir a l'últim albarà i última comanda de cada proveïdor d'un 

article.

Novetat: Visualització a la mateixa pantalla dels preus especials per proveïdor i article amb 

possibilitat de modificar-los.

Correcció: En certs casos, no funcionaven correctament els bloquejos d'articles.

Fitxa general d'estocs

Correcció: Ajuda de lots: Suport per a dates de caducitat iguals o posteriors a l'any 2030.

Llistat d'estoc disponible/reservat
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Correcció: Tasca programada per calcular els estocs disponibles només calculava les dades per  a 

una empresa.

Correcció: Nous camps amb informació dels lots a la consulta d'estocks diponibles (temporal 

impressió).

Importació d'articles d'Excel

Novetat: Nova opció que permet només fer altes i només modificacions des de la importació 

d'articles d'Excel.

Correcció: Al fer canvi de codi no grava el codi original en el nou article.

Facturació

Procés de facturació

Nova prestació: poder predeterminar sèrie de facturació del albarans de venda en funció del tipus 

de facturació de l'albarà.  (Configurable segons control "factures_vendes").

Novetat: Integració comptable de factures automàtica al facturar. (Configurable segons control 

"config_factures_venda").

Millora: Possibilitat d'imprimir dades pseudo-codi articles per sota de les dades principals de cada 

fila.

Millora: Impressió factures de venda permet imprimir adreça d'enviament d'albarans en vàries linies 

(multilinea)

Millora: Nous camps al temporal d'impressió. Codi província d'enviament d'expecions de l'albarà i 

periodicitat.

Millora: Nous camps disponibles al temporal d'impressió.

Millora: Nous camps disponibles en la impressió. Dades enviament d'expedicions com a camps de 

fitxer.

Millora: Nova opció de configuració que permet que al facturar surtin marcades les opcions de PDF 

i Paper.  (Configurable segons control "config_factures_venda").

Correcció: Es permet més de 1 dígit alfanumèrics per davant a la sèrie de facturació.

Correcció: En fer una factura d'un albarà d'un client en castellà, tot sortia correcte excepte el literal 

'Total albarà' que seguia sortint en català.

Reimpressió de factures

Correcció: En reimprimir una factura no impresa, aquesta no quedava marcada com a impresa.

Correcció: En alguns casos fallava la re-impressió de factures de venda de fulls de treball i de TPV.

Consulta detall factura emesa

Millora: Nou camp a la impressió de factures venda per saber si s'ha enviat per email.

Manteniment de rebuts

Correcció: En alguns casos al ajuntar rebuts quedava lligat a una remesa.

Correcció: En alguns casos al traspassar venciments a HG2 es perd últim decimal.

Generació de factures de pressupost

Correcció: Es permet més de 1 dígit alfanumèrics per davant a la sèrie de facturació.

Correcció: Si les rutes configurades als controls per les PDF factures tenen una '\' al final, la 

generació de les PDF factures fallava en fer factures de pressupost.

Estadístiques

Compres

Millora: Possibilitat de visualitzar les estadístiques de compra en l'idioma de l'usuari.

Millora: Si no ha canviat que no s'actualitzi la data d'última compra d'articles i proveïdors i la data 

d'última venda d'articles i clients.

Vendes

Novetat: Nova estadística de vendes "estadístiques multiempresa", per client multiempresa i per 

articles multiempresa.

Millora: Possibilitat de visualitzar les estadístiques de venda en l'idioma de l'usuari.

Millora: Si no ha canviat que no s'actualitzi la data d'última compra d'articles i proveïdors i la data 

d'última venda d'articles i clients.

Quadre gerència

Correcció: No mostrava el total al consultar el detall de les vendes TPV.

Correcció: Tenir en compte que un element primari que es fabrica en OF a part en pot tenir altres 

continguts que també es fabriquin en OF a part a l'hora de calcular-ne el cost al càlcul d'inventari de 

l'estadística de gerència.

Producció

Llistes de material i ordres de fabricació

Millora: Afegits nous camps per ordre de fabricació per a poder establir el tipus de data d'entrega i 

el tipus d'OF.

Nova prestació: Possibilitat de gestionar lots en fer sortides d'estoc quan es passa una OF a oficina.

Estat procés productiu

Nova prestació: Afegides noves columnes modificables (segons permisos) per OF: tipus OF i tipus 

data. Noves opcions de filtratge d'OFs.

Millora: Formulari redimensionable i adaptable a la pantalla de l'usuari.

Pressupostos

Pressupostos

Millora: Possibilitat de mostrar descomptes per article a la impressió de pressupostos.
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Millora: S'ha millorat la presentació de l'imprès de pressupostos en cas de capítols que contenen 

subcapítols.

Correcció: No funcionaven algunes de les opcions d'impressió de l'escandall d'articles i mà d'obra.

Seguiment de treballs

Fitxes tècniques

Nova prestació: Permetre canviar el nom del client 99999.

Fulls de treball

Millora: Afegides les columnes client i nom client en la consulta de les factures de fulls de treball i 

albarans generats del full.

Millora: Anàlisi i dia a dia. Modificat l'obtenció dels imports facturats per albarà d'administració 

perquè tingui en compte els canvis fets en els albarans.

Moviments de materials

Correcció: En certs casos, no agafava correctament el full de treball per defecte en afegir noves 

línies a un moviment de materials.

Facturació per full de treball

Millora: Mostrar línies facturades parcialment amb un color diferent de les què estan totalment 

facturades.

Millora: Nova opció de configuració que permet que al facturar surtin marcades les opcions de PDF 

i Paper. (Configurable segons control "config_factures_venda").

Tresoreria

Enviament electrònic de remeses

Correcció: Correcció a l'exportació de remeses "Altres normes (Andorra i altres països)".

Qualitat

Introducció incidències de qualitat

Nova prestació: Nova opció per a poder donar d'alta una incidència del tipus "inspecció".

Avaluació de proveïdors

Nova prestació: Possibilitat de marcar una comanda com a 'No avaluable' perquè no es tingui en 

compte al mòdul d'avaluació de proveïdors.

Utilitats i varis

Exportació electrònica de factures de venda

Nova prestació: Exportació de factures venda a format CASS.

Millora: Ampliació de l'exportació de factures a CATANET.

Novetat: Generació de facturaE per a factures de pressupostos i de fulls de treball.

Correcció: FacturaE. Solucionat error en l'XML si la forma de pagament tenia un número de compte 

associat.

Manteniment de formes de cobrament/pagament

Correcció: Faltava traduir opcions al castellà.

Manteniment de transportistes

Millora: Nova ajuda completa de transportistes per a poder gestionar volums de dades grans.

Manteniment d'empreses

Nova prestació: Nova opció per a poder obrir un explorador d'arxius de Windows.

Traspàs de dades entre empreses

Millora: Afegit suport multi-idioma per als noms dels fitxers.

Còpies de seguretat

Millora: Ampliat missatge error quan no és té accès al directori de còpies.

Generador d'informes

Nova prestació: Nou informes de seguiment de les còpies de seguretat i de les tasques 

programades a la nit. ("std_tasques_programades")

Millora: Al triar informe la columna "Origen de dades" mostrava la decricpió en castellà.

Correcció: El llistat 'std_ordres_fabricacio' no mostrava la data d'entrega de les OFs amb mètode 

diferent al 1.

Comptadors i controls

Millora: Traducció de controls al castellà.

Etiquetes

Millora: Nova opció per a poder imprimir el número de còpia per item.

Correcció: No funcionava correctament opció per a només imprimir a la primera etiqueta.

Correcció: Millores vàries.
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