VERSIO 3.5

2018

1 – ENTRADA DE DADES
Ampliació de la columna compte I Agilitat entrada de moviments
En prémer la tecla “S” dins les caselles de crèdit/dèbit, agafar el valor absolut del saldo
(sempre en positiu).

Mòdul Cobrament / Pagament
En el cas agrupat, possibilitat quan s’efectua un cobrament o un pagament de poder modificar
el concepte del Compte del banc sense anar a modificar els assentaments.

Recuperació exterior via Excel
Operació, Data, Compte, Descripció compte, Concepte, Dèbit, Crèdit, % IGI, NRT, Centre de
Cost, Venciment

Recuperació exterior Importació de dades via G2 / XML
Solucionar problema al moment del tancament de la importació sobre doble exercici que
provocava multiplicació per 100 dels IGIs.
Incidències : Millor visualització dels detalls Data, el conceptes, la descripció de la incidència...

2 - PUNTEIG BANCARI
Petit recapitulatiu del punteig bancari via Excel (es lo mateix via ABA)
1 Descarregar de la web del Banc el fitxer Excel i adaptar lo al format següent : Data –
Concepte – Import
2 Seleccionar el banc a puntejar i introduir les dates
3 Importar el fitxer Excel del punt 1
4 Comprovar i només quedaran a la pantalla les diferencies
5. Integrar Possibilitat d’integrar els moviments seleccionats en 1 o varies operacions.

Punt 2 Seleccionar el banc
Es proposa un combo per seleccionar el banc proposant el banc per defecte, si es tracta d’un
altre compte utilitzar la línia de sota.

S’ha afegit un botó d’accés al mòdul de manteniment de bancs per poder configurar els
comptes ponts.

Punt 5 Integració
Després de comprovar, abans de fer la integració automàtica possibilitat de seleccionar les
columnes a integrar i visualització dels comptes ponts.

Integració en 1 o varies operacions

Després tenir d’anar al mòdul Entrada de dades per rectificar les operacions creades
automàticament.

3 - AMORTITZACIONS
Millores visualització dels anys. S’han invertit la presentació dels anys.
Ampliació de la zona apunts. - Nom de l’empresa a dalt a l’esquerra.

4 - BALANÇ
Solucionar problema de dates en el càlcul dels balanços per Centre de Cost.

5 - Analítica CENTRE COST
Ampliació del camp a 5 dígit en lloc de 3 per permetre anàlisi en cascada.

Per exemple : Els llistats (Diari, Balanços ....) es podran treu per Centre Cost individual o Centre
de Cost “001” que inclourà tot els centre de cost que comencen per “001”

6 – Selecció Empresa al entrar al programa
Possibilitat de proposar la selecció de les empreses per Ordre Alfabètic al moment d’entrar al
programa, teclejant les primeres lletres.
Aquesta opció necessitarà la intervenció en Remot d’un tècnic de DEFI.

Versió 3.4 - 2017

ENTRADES DE DADES
Mes visibilitat pantalla principal / Mes ample

OPERACIONS PREDEFINIDES

Possibilitat de tornar a generar un mes desmarcant la caseta
Operacions Predefinides - Possibilitat introduir Base Tributaria en les operacions d’IGI

AMORTITZACIONS
Com a Operacions Predefinides, Possibilitat de tornar a generar un mes desmarcant la
caseta.

EXTRACTE
DIARI / EXTRACTE

“Mes Actual” - Automàticament es proposa les dates

DIARI
DIARI / Llistat IGI – Apareix el NRT de l’empresa en els llistats de Factures Emeses,
Factures Rebudes i Liquidació. El NRT es configura dins Utilitaris / Empreses /
Manteniment d’Empreses

PUNTEIG BANCARI
Millora important del mòdul del punteig via Excel dels fitxers dels diferents Bancs.
Descarregar de la web del Banc el fitxer Excel i adaptar lo al format seguënt :
Data – Concepte – Import

o

Data – Concepte – Dèbit – Crèdit

Importar el fitxer (la taula es carrega de l’informació) i Després Comprovar

Només quedaran a la pantalla les diferencies amb possibilitat de generar automàticament les
operacions de banc. Configuració dels comptes ponts Via Fitxer/Banc

BALANC
Optimitzar velocitat del càlcul del balanç de Govern

EXERCICI / TANCAMENT
Possibilitat de canviar el nom d’un exercici

GENERAL
Utilitaris / Configuració / Utilitats :
Verifica taula major :
Optimitzar mòdul de recerca dels eventuals problemes gràcies als diferents problemes
detectats pels nostres amables clients
• Comptes inexistents
• Operacions desquadrades
• Operacions mal conciliades
• Data fora d’exercici
Agilitzar opció “Substituir compte”

Versió 3.20 del 04/2016
ENTRADES DE DADES
Agilitat entrada de moviments :
-

<Enter> a demes de <Tab> desprès del import permet passar a la línia següent.
S’ha millorat la supressió de línia dins operacions llargues.

Si hi han 2 I.G.I. dins una mateixa operacions, es poden visualitzar els dos.

COBRAMENT / PAGAMENT
Actua automàticament a carregar pantalla
Possibilitat eliminar un venciment aprestant <Supr> des de la graella.

DIARI
DIARI / SEGUIMENT -Exportació Excel. S’han ajustat les columnes.

VENCIMENT / Manteniment de venciment
Permet

de

suprimir

Procés irreversible

tot

el

llibre

sencer

BALANC
Nova Opció : Possibilitat Visualització / Impressió / Exportació dels comptes només al
nivell 8 sense els comptes superiors.

Balanç Comparatiu : Optimització càlcul del Balanç comparatiu.
Balanç Centre Cost : Exportació Excel, exportar totes les columnes i no nomes 13

EXERCICI / TANCAMENT
Millora de visibilitat i proposició automàtica del exercici següent. Només cal aprestar

GENERAL
Utilitaris / Configuració / Utilitats :
Supressió massiva d’operacions de tal numero a tal numero.
Aquest procés es irreversible

Utilitaris / Configuració / Aplicacions exteriors : Camp de ruta editable a demès de la
selecció via el explorador.

Nova opció en tots els llistats. Útil pels llistats llargs.
Aquesta opció permet tenir a la dreta del llistat les diferents comptes o grups del llistat per
accedir-hi ràpidament. Per exemple, si visualitzeu tots els extractes d’un grup, podreu accedir
a tots l’extracte directament.

