
Versió 4.2 

EXTRACTE 

Gestió mes amplis de les dates, s’ha afegit l’opció “Des de l’inici” que permet tenir els 

moviments del compte des de el primer exercici entrat. 

 

 

TRANSFERENCIES I EFECTES SEPA 

Pla de comptes : Modificació dins el pla de compte de les “Dades del compte” per complir la 

normativa demanada a nivell SEPA 

 

 

Venciment : El fitxer generat serà al format SEPA 



BALANÇ ABREUJAT I NORMAL 

 

• Normal  Generació Balanç Pèrdues i guanys 805A1 

Generació Balanç Normal 805A2  

• Abreujat Generació Balanç Pèrdues i guanys 805B1 

Generació Balanç Abreujat 805B2 

• Generació dels XML associats per pujar a la web de Govern 

 

 

 



• Afegir dins Utilitaris/Configuració / Impressions personalitzades la ruta pels fitxers XML 

de Govern. 

 

 

Millores Varis 4.2 

Banc    Mes agilitat al mòdul Banc a la introducció dels comptes 

Entrada de dades Document posar el nom de seguida per una millor visibilitat 

En opció modificar subratlla les línies amb documents adjunts 

Punteig Bancari  Millor visibilitat del mòdul. 

Tancament  Eliminar missatge d’errors si exercici anterior sense moviment.  

Utilitaris  Opció per Eliminar fitxer “Incidències pendents” 

  



Versió 4.1 

Modificació estructural per adaptació nou entorn Cloud, control Empreses i Usuaris 

Optimització temps de càlcul i Solucionar problemes detectats pels usuaris 

Verificació millor coherència de les dades Utilitaris/Configuració/ Verificar Taula Major 

Personalització Rellotge de Sorra Utilitaris/Configuració/Gif Espera 

Incorporació Manual utilització en PDF  Manual Usuari (Sota Logo pagina principal) 

 

ENTRADA DADES /  RECUPERACIO MENSUAL  

• Proposar últim dia del mes 

 

PUNTEIG BANCARI  

• Control i avis si format fitxer no conforme 

• Possibilitat de canviar els comptes d’integració abans de la generació dels moviments. 

Després de comprovar, abans de fer la integració automàtica possibilitat de 

seleccionar les columnes a integrar i visualització dels comptes ponts.   

  



BALANÇ NORMAL I ABREUJAT 

• Normal   – Presentació Balanç805A1 i 805A2 amb la nova normativa 

• Abreujat – Presentació Balanç805B1 i 805B2 amb la nova normativa 

 

BALANÇ DETALLAT 

• Nova Opció Balanç Detallat 

Permet tenir el detall de tots el comptes utilitzats (amb la seva codificació) per la 

concepció dels Balanços de Govern 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANÇ per GRUP CENTRE COST 

Fitxer / Centre de Cost 

Ampliació del camp a 5 dígit en lloc de 3 per permetre anàlisi agrupada per nivell 

•  
Per exemple : Els llistats (Diari, Balanços ....) es podran treure per Centre Cost individual o 

Centre de Cost “001” que inclourà tot els centre de cost que comencen per “001”

 



BALANÇ per NIVELL CENTRE COST 

Permet obtenir en columnes la informació  a diferents nivells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació del balanç desglossat en columnes pels diferents Centre de Costos. 

Per qüestió de presentació, si la quantitat de centre de cost es superior a 9, es necessari 

seleccionar “Exportar”  per tenir totes les columnes. 

 Es generarà un full Excel amb tota la informació. 

 


