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Versiunea 3.28.w [26-Apr-2010]
- la actualizarea biletelor la ordin s-a adaugat seria si numarul
(Actualizari -> Acte primare -> Banca -> B.O. clienti / furnizori);
Versiunea 3.28.v [01-Feb-2010]
- la utilitarele pentru M.S.S. pentru stabilirea automata a limitei de
credit pentru toti clientii, s-a adaugat optiune pentru modul dupa care
se face calculul vanzari sau incasari si optiune pentru valoarea minima
de creditare (Utilitare -> M.S.S. -> Specificare automata a limitei de
credit);
Versiunea 3.28.u [24-Nov-2009]
- la generarea jurnalului de vânzari exista optiune pentru a include sau
nu a vânzarilor cu amanuntul (Rapoarte -> Contabilitate -> Jurnalul de
vânzari -> Include si vanzarea cu amanuntul);
Versiunea 3.28.t [14-Oct-2009]
- la actualizarea bonurilor fiscale catre pentru vânzarea marfurilor cu
amanuntul se poate actualiza si agentul (Actualizare -> Acte primare ->
Bonuri fiscale -> Bon fiscal pentru vânzarea marfurilor cu amanuntul ->
Modific document [Shift+F4] -> Antet -> Agent);
- la actualizarea comenzilor la gestiunea de iesire se pot alege si
gestiunile de tip magazin (Actualizare -> Acte primare -> Comenzi);
- se pot clona documente in bonurilor fiscale catre pentru vânzarea
marfurilor cu amanuntul;
Versiunea 3.28.s [23-Jul-2009]
- raportul pentru facturile neîncasate contine si informatia despre
registrul comertului de la client (Rapoarte -> Încasari -> Facturi si
solduri în perioada neîncasate la o data);
Versiunea 3.28.r [08-Apr-2009]
- la actualizarea produselor a fost adaugat codul EAN (Actualizari ->
Gestiune -> Produse -> Cod EAN);
Versiunea 3.28.p [25-Mar-2009]
- la modulul GPS in Stare opriri/mers a fost introdusa optiune de
filtrare a denumirii Locatie GPS sau a adresei (Actualizari -> GPS ->
Stare opriri/mers);
- exportul in fisier excel a raportului de analiza stationari cuprinde si
adresa (Rapoarte -> GPS -> Stationari si deplasari -> In fisier [Alt+F]
sau [click stanga mouse] Excel);
- la raportul pentru trasee si locatii gps numarul minim de sateliti al
pozitiilor care-l compun poate fi si zero (Rapoarte -> GPS -> Trasee
masina & locatii GPS (pe harta) -> Nr. minim sateliti);
Versiunea 3.28.n [12-Mar-2009]
- la modulul GPS in Stare opriri/mers a fost introdusa
Geocode reverse si optiunea de a crea direct Locatie
stationare (Actualizari -> GPS -> Stare opriri/mers);

bifa pentru
GPS dintr-o

Versiunea 3.28.m [14-Feb-2009]
- exportul bonurilor fiscale catre casa de marcat are trei optiuni de
plata (Actualizare -> Acte primare -> Bonuri fiscale -> Bon fiscal
pentru vânzarea marfurilor cu amanuntul -> Listare document [Shift+F9]
-> Optiunea 4 - Casa de marcat -> Cash / Card / Bonuri valorice);
Versiunea 3.28.k [03-Feb-2009]

Pagina 1/59

Evolutie versiuni Mobile-ERP
-

Ultima salvare 2010-04-26 06:59

la utilitarele de GPS a fost creata optiune de transfer/stergere a
datelor GPS intre/de la masini(Utilitare -> GPS -> Transferare/Stergere
date GPS intre/de la masini -> Operatie -> Transfer/Stergere);

Versiunea 3.28.j [28-Jan-2009]
- bonurile fiscale au optiune pentru exportul in fisier pentru casa de
marcat (Actualizare -> Acte primare -> Bonuri fiscale -> Bon fiscal
pentru vânzarea marfurilor cu amanuntul -> Listare document [Shift+F9]
-> Optiunea 4 - Casa de marcat);
Versiunea 3.28.i [15-Oct-2008]
- la actualizarea NIR-urilor, la nivel de articol se poate asigna lotul
producatorului care apartine intrarea si data lui de expirare
(Actualizare -> Acte primare -> N.I.R.-uri);
- exportul in fisier excel a raportului de analiza stationari se poate
face si in format DBF (Rapoarte -> GPS -> Stationari si deplasari -> In
fisier [Alt+F] sau [click stanga mouse] Excel / [click dreapta mouse]
DBF);
Versiunea 3.28.h [28-Iul-2008]
- la raportul pentru trasee si locatii gps a fost adaugat parametru
pentru numarul minim de sateliti al pozitiilor care-l compun (Rapoarte
-> GPS -> Trasee masina & locatii GPS (pe harta) -> Nr. minim
sateliti);
Versiunea 3.28.g [25-Iul-2008]
- la actualizarea tuturor actelor primare de banca, selectia contului
analitic se face din lista ordonata dupa denumirea contului analitic
(Actualizare -> Acte primare -> Banca);
Versiunea 3.28.f [15-Iul-2008]
- utilitarul de blocare la facturare a clientilor cu credite depasite are
un parametru nou: numarul de zile de depasire a creditelor (Utilitare > M.S.S. -> Recalculare numar & valoare credite -> Blocare clienti cu
XXX zile depasire);
- a fost implementata politica de securitate pentru numarul maxim de zile
de depasire ce poate fi introdus la blocare la facturarea a clientilor
cu credite depasite (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar & valoare
credite -> Blocare clienti cu XXX zile depasire);
Versiunea 3.28.e [04-Iul-2008]
- la utilitare GPS a fost adaugata optiune pentru marcarea la reprocesare
a Logurilor GPS (Utilitare -> GPS -> Marcare pentru reprocesare loguri
GPS);
- la utilitare GPS a fost adaugata optiune pentru intretinerea bazelor de
date de sinteza de la Logurilor GPS (Utilitare -> GPS -> Intretinere
baze de date de sinteza);
Versiunea 3.28.d [20-Iun-2008]
- la exportul in fisier excel a raportului de analiza stationari in toate
formatele sale au fost adaugate campuri pentru durata in ore cu
formatul [999999.9999] (Rapoarte -> GPS -> Stationari si deplasari ->
In fisier [Alt+F]);
Versiunea 3.28.c [16-Iun-2008]
- Optiunea de blocare a clientilor la facturare, deblocheaza automat
clienti care nu mai indeplinesc conditiile de blocare (Utilitare ->
M.S.S. -> Recalculare numar & valoare credite -> Blocare clienti cu
zile de credit depasite);
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Versiunea 3.28.b [18-Mai-2008]
- la actualizarea parametrilor de vânzari ale clientilor a fost adaugata
posibilitatea de a bloca clientul la facturare (Actualizari ->
Parteneri -> Parametrii de vânzari -> Blocat);
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea optiunii
de blocare la facturare a clientilor;
- bifa de blocare a clientilor in optiunea de recalculare a numarului de
credite si a valorii lor blocheaza la facturare toti clienti care au
credite cu numar de zile de creditare depasit (Utilitare -> M.S.S. ->
Recalculare numar & valoare credite -> Blocare clienti cu zile de
credit depasite);
Versiunea 3.28.a [27-Mar-2008]
- la exportul in fisier excel a raportului de analiza stationari si
deplasari in formatul: Detaliat la nivel de stationare au fost adaugate
pentru inregistrarile de tip deplasare campuri cu locatia de start si
locatia de stop (Rapoarte -> GPS -> Stationari si deplasari -> Format:
Detaliat la nivel de stationare -> In fisier [Alt+F] -> Ultimele doua
campuri: Loc_start si Loc_stop);
- raportul de viteze excesive se poate exporta in fisier Excel (Rapoarte
-> GPS -> Viteze excesive -> In fisier [Alt+F]);
Versiunea 3.27.z [23-Feb-2008]
- a fost implementata politica de securitate pentru acordarea de termene
de plata speciale pentru urmatoarele tipuri de documente: Factura din
depozit la client prin agent, Factura din depozit direct la client,
Factura din magazin direct la client, Factura din gestiune agent la
client si Factura pentru servicii sau productie; Acordarea termenului
de plata special se face cu butonul Termen de plata din ecranul de
actualizare a documentului; Termenul de plata maxim poate fi de 999
zile de la data documentului;
Versiunea 3.27.y [28-Dec-2007]
- la utilitare GPS a fost adaugata optiune pentru backup-ul sau stergerea
logurilor GPS (Utilitare -> GPS -> Backup si stergeri de la logurile
GPS);
Versiunea 3.27.x [17-Dec-2007]
- la actualizarea alimentarilor de la masini se poate edita (Actualizari
-> Parc Auto -> Alimentari -> Editez [shift+F4]), optiune pentru care a
fost implementata politica de securitate (drept de acces);
Versiunea 3.27.w [25-Nov-2007]
- la rapoartele de parc auto a fost adaugat raport pentru alimentari
(Rapoarte -> Parc Auto -> Alimentari);
- raportul de analiza si stationari de la GPS se poate rula cu optiunea
de a localiza sau nu stationarile (Rapoarte -> GPS -> Stationari si
deplasari -> Localizare stationari);
Versiunea 3.27.v [21-Nov-2007]
- se pot importa fisiere cu alimentari de la Rompetrol (fisier Excel) si
OMV (fisier CSV) (Actualizari -> Parc Auto -> Alimentari -> Import
[Ctrl+I]);
Versiunea 3.27.u [20-Nov-2007]
- la actualizarea drepturilor operatorului se poate cauta (Securitate ->
Editare operatori -> Drepturi -> Vizualizare / Cautare [Shift+F3] ->
Drept de operare / Nivelul 1 de securitate / Nivelul 2 de securitate /
Nivelul 3 de securitate);
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Versiunea 3.27.t [19-Nov-2007]
- Se pot introduce alimentarile de la masini (Actualizari -> Parc Auto ->
Alimentari);
Versiunea 3.27.s [13-Nov-2007]
- la actualizarea masinilor, exista optiune de export a masinilor în
fisier Excel (Actualizari -> Parc Auto -> Masini -> In fisier Excel
[Alt+F] sau Click-Dreapta pe butonul de listare la imprimanta);
- la actualizarea masinilor, baza de date este ordonata dupa numarul de
înmatriculare;
Versiunea 3.27.r [12-Nov-2007]
- a fost implementata politica de securitate pentru modul GPS, cu toate
optiunile sale, din meniul de Actualizari (Actualizari -> GPS ->
Locatii / Stare opriri/mers / Descarcare);
- a fost implementata politica de securitate pentru optiunile: Parola
supervisor, Licente utilizare, Editare operarori, Delogare operatori si
Parola operaror din meniul de Securitate;
- a fost implementata politica de securitate pentru optiunile sau
submodulele: Parc auto, GPS, Transfer în luna urmatoare, Transfer în
anul urmator, Backup-uri sau modificari, Inconsistente în baza de date
si Denominare din meniul de Utilitare;
- a fost implementata politica de securitate pentru modificarea cailor de
acces ale programului (Iesire -> Modificare cai de acces);
- la actualizarea drepturilor de acces ale operatorilor, pentru dreptul:
Filtru impus pentru o masina, se poate alege masina prin: Dublu click
pe camp urmat de selectia din lista;
- la actualizarea drepturilor de acces ale operatorilor, pentru dreptul:
Filtru impus pentru o grupa, se poate alege grupa prin: Dublu click pe
camp urmat de selectia din lista;
- raportul de analiza si stationari de la GPS se poate exporta în fisier
Excel în toate cele trei formate de raport (Rapoarte -> GPS ->
Stationari si deplasari -> Format raport: Detaliat la nivel de
stationare / Raport de sinteza la nivel de zi / Raport de sinteza la
nivel de masina -> Executa [Alt+O] -> In fisier [Alt+F]);
Versiunea 3.27.p [07-Nov-2007]
- a fost implementata politica de securitate pentru adaugarea unei noi
grupe de masini (Actualizari -> Parc Auto -> Masini -> Grupa);
- la actualizarea masinilor, grupa se poate alege prin selectie din lista
(Actualizari -> Parc Auto -> Masini -> Adaugare [Ins] / Editare
[Shift+F4] -> Grupa -> Dublu click pe camp);
Versiunea 3.27.n [02-Nov-2007]
- a fost implementata politica de securitate pe meniul de rapoarte GPS;
se poate da acces pentru fiecare raport in parte si filtra accesul
pentru o masina sau grupa de masini;
- toate rapoartele GPS au posibilitatea de a avea ca parametru de
extragere a datelor si grupa de masini;
- raportul de detalii loguri se poate rula in trei formate (Rapoarte ->
GPS -> Detalii loguri GPS -> Raport: Detaliat / Sinteza-Zi / SintezaMasina) si are bifa pentru includerea/excluderea din raportul detaliat
a locatiilor GPS;
Versiunea 3.27.m [05-Oct-2007]
- raportul pentru analiza stationarilor din logurile GPS calculeaza
pentru fiecare zi ora de start si stop (Rapoarte -> Parc auto ->
Analiza stationari din loguri GPS -> Format raport: Detaliat la nivel
de stationare sau Raport de sinteza la nivel de zi);

Pagina 4/59

Evolutie versiuni Mobile-ERP

Ultima salvare 2010-04-26 06:59

Versiunea 3.27.k [22-Jul-2007]
- la parametrii unitati au fost adaugati: fax, email si codpostal
(Actualizari -> Date unitate -> Parametrii unitate);
- la rapoartele de contabilitate a fost creat raport pentru declaratia
D394. Raportul este disponibil doar daca utilizatorul este logat la
luna 06 sau 12 si are optiune de export in fisier txt pentru transfer
in programul MF cat si in fisier Excel (Rapoarte -> Contabilitate ->
Declaratia 394 -> Extragere date <Alt+O> -> In fisier [Alt+F] - <clickstanga> txt pentru program MF / <click-dreapta> xls );
Versiunea 3.27.j [14-Mai-2007]
- a fost creat raport pentru a identifica stationarile la o Locatie GPS
(Rapoarte -> GPS -> Stationari la o locatie GPS);
- la raportul articole comenzi selectia clientului se face dintr-o lista,
care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele cheie (Rapoarte ->
Gestiune -> Articole comenzi -> Client);
- la parametrii unitatii a fost adugat parametru referitor la numarul de
linii la NIR de magazin (Actualizari -> Date unitate -> Parametrii
unitate -> Pozitia 22);
Versiunea 3.27.i [10-Mai-2007]
- Numerele pentru avizele de transfer marfa la client (Actualizari ->
Acte primare -> Avize -> 1) Aviz pentru transfer marfa la client ->
Iesire -> Plaja de numere fiscale) se pot selecta din plaja de numere
definita pentru avize (Actualizari -> Numere fiscale -> Plaje de numere
fiscale);
- la definirea produselor a fost introdus camp de acciza (Actualizari ->
Gestiune -> Produse -> Acciza);
Versiunea 3.27.h [07-Mai-2007]
- se adauga automat raportul pentru aviz cu codul 000000, pentru a fi
folosit la listarea pe hartie alba a avizelor (Actualizari -> Numere
fiscale -> Rapoarte documente fiscale);
Versiunea 3.27.g [05-Apr-2007]
- se adauga automat raportul pentru factura fiscal cu codul 000000,
pentru a fi folosit la listarea pe hartie alba a facturilor fiscale
(Actualizari -> Numere fiscale -> Rapoarte documente fiscale);
Versiunea 3.27.f [16-Feb-2007]
- optiunea de la utilitarele de la parc auto pentru sincronizarea bifei
de factura emisa la BCT-uri se poate rula pentru toata baza sau pentru
luna curenta (Utilitare -> Parc auto -> Sincronizare bifa pentru factura
emisa la BCT-uri -> [Click-stânga] Toata baza / [Click-dreapta] Doar
luna curenta);
Versiunea 3.27.e [14-Feb-2007]
- la actualizarea compensarilor, la selectia clientului/furnizorului se
poate face filtru pentru clienti/furnizori care încep cu un anumit grup
de
litere
(Actualizari
->
Acte
primare
->
Compensari
->
Clienti/Furnizori);
Versiunea 3.27.d [10-Feb-2007]
- la transferul unui partener în anul urmator/precedent selectia se poate
face filtru pentru clienti care încep cu un anumit grup de litere
(Utilitare -> Transferuri in anul urmator [Click-stânga/Click-dreapta]
-> Partenerii cu detalii si conturi [Click-dreapta]);
Versiunea 3.27.c [08-Feb-2007]
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la raportul cu intrarile de marfa la nivel de articol a fost adaugat
total pentru greutate si volum (Rapoarte -> Gestiune -> Intrarile de
marfa -> Intrarile de marfa la nivel de produs);

Versiunea 3.27.b [12-Nov-2006]
- la actualizarea masinilor au fost aduagate doua noi campuri: Grupa si
Observatii (Actualizari -> Parc Auto -> Masini -> Diverse);
Versiunea 3.27.a [06-Sep-2006]
- raportul de articole comenzi are optiune de a filtra si dupa stare de
livrare a comenzii (Rapoarte -> Gestiune -> Articole comenzi -> Livrat?
-> DA/NU);
- au fost adaugate rapoarte despre evenimente si valoarea porturilor
analogice la GPS (Rapoarte -> GPS -> Evenimente / Valori porturi
analogice);
Versiunea 3.26.z [08-Aug-2006]
- modulul de actualizare stocuri clienti are optiune de export/import
catre fisiere Excel (Actualizari -> M.S.S. -> Stocuri -> Export XLS /
Import XLS);
Versiunea 3.26.y [12-Jul-2006]
- a fost creata procedura pentru import locatii GPS din fisier CSV cu
trei
coloane:
longitudine,
latitudine
si
denumire
locatie
gps
(Actualizari -> G.P.S. -> Locatii -> [click dreapta] pe Adaug);
Versiunea 3.26.x [01-Jun-2006]
- se pot actualiza obiective cantitative pe clienti
M.S.S. -> Obiective -> Obiective cantitative clienti);

(Actualizari

->

Versiunea 3.26.w [24-Mar-2006]
- la rapoartele GPS se poate cauta rapid dupa un continut din numarul
masinii (Rapoarte -> GPS);
Versiunea 3.26.v [19-Mar-2006]
- la actualizarea masinilor se poate cauta rapid dupa un continut din
numarul masinii (Actualizari -> Parc Auto -> Masini -> [Ctrl+C]);
Versiunea 3.26.u [06-Mar-2006]
- la rapoartele de C.R.M. a fost adaugat un nou raport pentru
inactivitatile în evenimente C.R.M. (Rapoarte -> C.R.M. -> Inactivitati
în evenimente C.R.M.);
Versiunea 3.26.t [13-Feb-2006]
- Rapoartele de balanta clienti/furnizori în perioada se pot filtra si
dupa codul ERP (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari / Plati -> Balanta
clienti în perioada pentru facturi si încasari / Balanta furnizori în
perioada pentru facturi si plati -> Cod ERP);
Versiunea 3.26.s [25-Jan-2006]
- Optiunea de recalculare a numarului de credite si a valorii lor are
optiune de blocare a clientilor cu zile de credit depasite fata de cele
stabilite (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar & valoare credite > Blocare clienti cu zile de credit depasite);
Versiunea 3.26.r [12-Jan-2006]
- NIR-ul pentru depozit se completeaza conform MO 23bis din 2005;
Versiunea 3.26.p [28-Dec-2005]
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Optiunea de verificare a soldului si creditelor la zi, poate si sa
corecteze baza de date pentru clientul care se verifica (Actualizari ->
Parteneri -> Clienti/Furnizori/Terti -> Parametrii de vânzari ->
[Click-Dreapta] Balanta);

Versiunea 3.26.o [09-Dec-2005]
- Raportul de facturi neplatite include si facturile de la furnizor
extern (import) (Rapoarte -> M.S.S. -> Plati -> Facturi si solduri în
perioada neplatite la o data);
Versiunea 3.26.n [29-Nov-2005]
- la acualizarea încasarilor prin chitante de la clienti, chitantele se
pot cauta rapid dupa numar cu [Ctrl+C] (Actualizari -> Acte primare ->
Casa -> Chitante clienti);
Versiunea 3.26.m [18-Nov-2005]
- se pot actualiza stocurile
Stocuri);

clientilor

(Actualizari

->

M.S.S.

Versiunea 3.26.k [25-Oct-2005]
- la rapoartele de C.R.M., a fost adaugat un nou raport (Rapoarte
C.R.M. -> Evenimente C.R.M. clienti);

->

->

Versiunea 3.26.j [04-Oct-2005]
- la actualizarea BCT-urilor a fost creata bifa pentru confirmarea
încasarii rambursului (Actualizari -> Parc auto -> B.C.T.-uri ->
Ramburs încasat?);
Versiunea 3.26.i [23-Sep-2005]
- raportul de BCT-uri emise, se poate filtra si dupa înregistrarea
persoanei la care s-a facut livrarea (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri
contract transport operate -> BCT livrat?);
Versiunea 3.26.h [15-Sep-2005]
- raportul de BCT-uri emise, se poate filtra dupa existenta contractului
pentru cine se emite factura (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri contract
transport operate -> Exista contract?);
Versiunea 3.26.g [04-Sep-2005]
- se poate genera automat nota contabila de rotunjire preturi achizitie
solduri gestiune (Utilitare -> Contabilitate -> Generare automata de
note contabile -> Nota contabila de rotunjire preturi achizitie solduri
gestiune);
Versiunea 3.26.f [03-Sep-2005]
- la actualizarea partenerilor a fost creata optiune de actualizare a
coordonatelor GPS (Actualizari -> Parteneri -> Clienti/Furnizori/Terti
-> GPS);
Versiunea 3.26.e [01-Sep-2005]
- la actualizarea produselor se poate stabilii discountul maxim ce poate
fi acordat (Actualizari -> Gestiune -> Produse -> Disc.Max);
- NIR-ul de magazin se poate introduce cu 4 zecimale;
Versiunea 3.26.d [25-Aug-2005]
- la meniul de rapoarte a fost adaugat modulul de loguri GPS (Rapoarte ->
Loguri GPS) care are trei rapoarte: Stationari din loguri GPS, Viteze
excesive si Loguri GPS ;
Versiunea 3.26.c [22-Aug-2005]
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optiunea de rapoarte de la parteneri are posibiltate de a filtra
clienti si dupa un detaliu al clientului (Actualizari -> Parteneri ->
Clienti/Furnizori/Terti -> Rapoarte [Shift+F9] -> Detaliu);
la punctarea platilor catre furnizori se poate opta pentru a se include
în lista de selectie si facturile punctate 100%;

Versiunea 3.26.b [13-Aug-2005]
- se poate genera automat nota contabila cu rotunjiri la denominare
(Utilitare -> Contabilitate -> In nota contabila cu rotunjiri la
denominare NC_ROTDE);
- se poate genera automat o nota contabila care rotunjeste soldurile
conturilor la o anumita data, la numar precizat X de zecimale, implicit
2 (Utilitare -> Contabilitate -> Generare automata de note contabile ->
Nota contabila de rotunjire la X zecimale);
Versiunea 3.26.a [09-Aug-2005]
- se pot genera automat solduri de rotunjire pentru denominare (Utilitare
-> M.S.S. -> Generare solduri de rotunjire pentru denominare);
Versiunea 3.25.z [28-Jul-2005]
- raportul pentru analiza stationarilor din logurile GPS mai are un nou
format (Rapoarte -> Parc auto -> Analiza stationari din loguri GPS ->
Format raport: Raport de sinteza la nivel de masina);
Versiunea 3.25.y [27-Jul-2005]
- actualizarea operatilor contabile din contabilitate cu data înainte de
30-Jun-2005 se poate face cu valori rotunjite cu numarul de zecimale
specificat în
dreptul de operare: Nivel special de rotunjire; Pentru
introducerea de valori cu mai mult de doua zecimale se foloseste dublu
click pe câmpul cu valoarea;
Versiunea 3.25.x [26-Jul-2005]
- raportul pentru analiza stationarilor din logurile GPS are doua formate
de listare si arata, daca e gasita, in aproximatia ei, delta plus 50
metri, locatia GPS la stationare (Rapoarte -> Parc auto -> Analiza
stationari din loguri GPS -> Format raport: Detaliat la nivel de
stationare/Raport de sinteza la nivel de zi);
Versiunea 3.25.w [22-Jul-2005]
- la parcul auto a fost creat raport pentru analiza stationarilor din
logurile GPS (Rapoarte -> Parc auto -> Analiza stationari din loguri
GPS);
- la configurarea cailor de acces se mai poate modifica si: Calea catre
logurile GPS (Iesire -> Modificare cai de acces);
Versiunea 3.25.v [14-Jul-2005]
- la OP-urile catre furnizori a fost adaugata optiune de listare a
formularelor la imprimanta, cu optiunea disponibila: Formularul agreat
de BCR (Actualizare -> Acte primare -> Banca -> O.P. furnizori ->
[Alt+P] -> Formularul agreat de BCR);
Versiunea 3.25.u [11-Jul-2005]
- la utilitarele care identifica si rezolva inconsistentele din baza de
date, optiunea de coduri ERP dublate rezolva si problema codurilor ERP
maxime gresite (Utilitare -> Inconsistente în baza de date -> Coduri
ERP dublate si maxime gresite);
Versiunea 3.25.t [10-Jul-2005]
- la modulul de parc auto a fost creata optiune pentru
locatiilor GPS (Actulizari -> Parc auto -> Locatii GPS);
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Versiunea 3.25.s [07-Jul-2005]
- registrul jurnal, fisa contului, fisa sah si balanta contabila se pot
genera si nedenominate, [Click-Dreapta] pe butonul de extragere a
datelor;
Versiunea 3.25.r [06-Jul-2005]
- actualizarea actelor primare de banca cu data înainte de 30-Jun-2005 se
poate face cu valori rotunjite cu numarul de zecimale specificat în
dreptul de operare: Nivel special de rotunjire; Pentru introducerea de
valori cu mai mult de doua zecimale se foloseste dublu click pe câmpul
cu valoarea;
- jurnalul de vânzari, cumparari, extrasul de cont de banca si registrul
de casa se pot genera si nedenominate, [Click-Dreapta] pe butonul de
extragere a datelor;
- cursul valutar se poate introduce cu 4 zecimale;
Versiunea 3.25.p [04-Jul-2005]
- a fost creat un nou drept de operare: Nivel special de rotunjire (9999
dezactivat), pozita 0002, care trebuie sa aiba valoarea 4 pentru
operatorii care opereaza documente înainte de 30-Jun-2005;
- actualizarea actelor primare de casa cu data înainte de 30-Jun-2005 se
poate face cu valori rotunjite cu numarul de zecimale specificat în
dreptul de operare: Nivel special de rotunjire; Pentru introducerea de
valori cu mai mult de doua zecimale se foloseste dublu click pe câmpul
cu valoarea;
Versiunea 3.25.n [02-Jul-2005]
- valorile numerice pentru soldurile initiale ale gestiunilor au în baza
de date sase zecimale;
Versiunea 3.25.m [30-Jun-2005]
- valorile numerice pentru soldurile lunare ale caselor, bancilor,
partenerilor, încasarilor, platilor si punctajelor au în baza de date
sase zecimale;
Versiunea 3.25.k [29-Jun-2005]
- a fost creata optiunea de denominare (Utilitare -> Denominare);
Versiunea 3.25.j [26-Jun-2005]
- valorile numerice ale soldurilor lunare ale caselor, bancilor,
partenerilor, cursurile valutare, bonurilor de contract transport,
formulelor contabile si stocurile initiale de gestiune lunare acum au
în baza de date patru zecimale;
- valorile numerice ale soldurilor initiale si operatilor contabile acum
au în baza de date sase zecimale;
- la actualizarea preturilor de vânzare a produselor din gestiune a fost
creata optiune de rotunjire globala a listei de pret, în functie de
zecimala specificata (Actualizari -> M.S.S. -> Preturi -> Rotunjire);
- a fost adaugat parametrul: Zecimala de rotunjire în calcul cu valori
posibile între -2 si 2, cu valoarea 0 (zero) implicita (Actualizari ->
Date unitate -> Parametrii unitate);
Versiunea 3.25.i [22-Jun-2005]
- Raportul pentru facturile neîncasate contine un format de raport
(Rapoarte -> Încasari -> Facturi si solduri în perioada neîncasate la
o data -> Format raport -> Lista clienti neincasati);
- valorile numerice ale încasarilor si platilor si punctajele aferente
lor acum au în baza de date patru zecimale;
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Versiunea 3.25.h [15-Jun-2005]
- Raportul pentru facturile neîncasate contine si numarul de zile de
întraziere la încasare (Rapoarte -> Încasari -> Facturi si solduri în
perioada neîncasate la o data);
Versiunea 3.25.g [10-Jun-2005]
- a fost activata optiunea de vizualizare/cautare la actualizarea
parametrilor unitatii (Actualizari -> Date unitate -> Parametrii
unitate -> Vizualizare/Cautare [Shift+F3]);
- la actualizarea facturilor emise fost adaugata un nou mod de plata:
CONFIMARE;
- compunerea BCT-urilor din lista în facturile de servicii tine cont si
de legatura cu Master Account-ul caruia se face BCT-ul;
Versiunea 3.25.f [07-Jun-2005]
- la raportul pentru evenimentele CRM, a fost adaugata optiune pentru a
include si evenimentele Master Account-ului (Rapoarte
-> C.R.M. ->
Evenimente C.R.M. clienti, agenti în perioada -> Includ evenimente MA);
- la listarea facturilor pentru servicii sau productie s-a creat optiune
si pentru anexa BCT-urilor;
- avertizarea si testul de stoc negativ se face si pentru avize;
Versiunea 3.25.e [25-Mai-2005]
- au fost adaugate optiuni de filtrare în rapoartele partenerilor în
functie de clasa si tipul clientilor (Actualizari -> Parteneri ->
Rapoarte [Shift+F9]-> Clasa client / Tip client);
Versiunea 3.25.d [24-Mai-2005]
- la actualizarea parametrilor de vânzari ale clientilor a fost adaugata
posibilitatea de a selecta Master Account-ul de care apartine clientul
(Actualizari -> Parteneri -> Parametrii de vânzari -> MA);
Versiunea 3.25.c [17-Mai-2005]
- la raportul cu articolele avizelor a fost adaugata optiune pentru modul
de extragere al agentior (Rapoarte -> Gestiune -> Articole avize -> din
ce s-a introdus pe aviz / din alocarea clientilor pe agenti);
Versiunea 3.25.b [10-Mai-2005]
- actualizarea plajelor de numere fiscale se poate face si pentru BCT-uri
(Actualizari -> Numere fiscale -> Plaje de numere fiscale -> Document);
Versiunea 3.25.a [09-Mai-2005]
- în raportul cu intrarile de marfa la nivel de document se poate face
filtrare si pe tipul de document (Rapoarte -> Gestiune -> Intrarile de
marfa -> Intrarile de marfa la nivel de document -> Documente incluse
în raport);
- au fost adaugati doi parametri: Moneda de referinta si Pretul pe KM
suplimentar (ROL) (Actualizari -> Date unitate -> Parametrii unitate);
- la adaugarea clientilor în rute, selectia se face dintr-o lista, care
poate fi compusa prin filtrare dupa elementele cheie (Actualizari ->
M.S.S. -> Rute -> Adaug [Ins])
- actualizare operatilor contabile este disponibila la operatile speciale
si pentru facturile din gestiune agent la client (Actualizari -> Acte
primare -> Facturi -> Factura din stoc agent la client -> Operatii
speciale [Ctrl+O] -> Actualizare operatii contabile);
- la evaluarea documentelor care circula la pret de achizitie a fost
creata optiune pentru generarea de fisier Excel pentru explicitarea
modului de calcul al pretului de achizitie (Utilitare -> Gestiune ->
Evaluare documente care circula la pret de achizitie -> Generea de
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fisier Excel pentru explicitarea modului de calcul al preturilor de
achizitie);
Versiunea 3.24.z [14-Apr-2005]
- în ecranul de selectie al produselor se afiseaza pretul fara si cu tva
de prima lista de preturi în ordinea pozitie;
Versiunea 3.24.y [13-Apr-2005]
- la adaugarea produselor în Bonul fiscal pentru vânzarea marfurilor cu
amanuntul la [Click-stânga] selectia pretului se face din lista de pret
iar [Click-dreapta] pretul se introduce manual (Acte primare -> Bonuri
-> Bon fiscal pentru vânzarea marfurilor cu amanuntul -> Adaug/Modific
-> Produs -> [Click-stânga] cu selectie pret din lista de pret /
[Click-dreapta] pretul se introduce manual);
Versiunea 3.24.x [11-Apr-2005]
- valorile numerice din documentele de gestiune si articolele lor acum au
în baza de date patru zecimale;
Versiunea 3.24.w [05-Apr-2005]
- rapoartele de vânzari la nivel de document (grupare pe a/d/m & p/s) si
vânzari la nivel de articole au optiune pentru modul de extragere al
agentilor (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari);
Versiunea 3.24.v [04-Apr-2005]
- la transferul partenerilor în anul urmator se transfera si analiticele
partenerilor (Utilitare -> Transferuri în anul urmator
-> Partenerii
cu detalii si conturi);
Versiunea 3.24.u [01-Apr-2005]
- raportul pentru extrasul de cont de banca are criteriu de ordonare pe
Valoare Debit -> Credit (Rapoarte -> Contabilitate -> Extras de cont de
banca -> Criteriu de ordonare);
Versiunea 3.24.t [27-Mar-2005]
- la actualizarea produselor, denumirea produsului a fost marita la 100
de caractere (Actualizari -> Gestiune -> Produse -> Denumire produs);
Versiunea 3.24.s [22-Mar-2005]
- la actualizarea partenerilor, se poate cauta rapid (Actualizari ->
Parteneri -> Clienti/Furnizori/Terti -> [Ctrl+C]);
- se pot transfera clienti si în anul precedent (Utilitare -> Trasferuri
în anul urmator [click-dreapta] -> Partenerii cu detalii si conturi
[click-dreapta]);
Versiunea 3.24.r [16-Mar-2005]
- raportul despre acoperirea rutei se poate si filtra si
si/sau activi (Rapoarte -> M.S.S. -> Ruta -> Agenti
MSS);
- s-a adaugat un nou parametru de export pentru bilant
valorea negativa (Actualizare -> Contabilitate ->
Parametrii de export bilant -> Rând valoare negativa);

dupa agentii MSS
activi? / Agenti
cu rândul pentru
Plan conturi ->

Versiunea 3.24.p [15-Mar-2005]
- la rapoartele M.S.S. a fost adaugat raportul despre acoperirea rutei
(Rapoarte -> M.S.S. -> Ruta);
Versiunea 3.24.n [11-Mar-2005]
- la exportul în excel a balantelor sintetice, a fost adaugata o coloana
noua, care poate fi folosita la exportul fisierului txt folosit de
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programul ministerului de finante. Exportul se face
parametrii de export pentru bilant din planul de conturi;

conform

cu

Versiunea 3.24.m [10-Mar-2005]
- la conturile si subconturile sintetice acum se pot actualiza parametrii
de export pentru bilant (Actualizare -> Contabilitate -> Plan conturi);
Versiunea 3.24.k [01-Mar-2005]
- procedura de export/import a produselor
(Utilitare -> Export/Import -> Produse);

proceseaza

si

atributele

Versiunea 3.24.j [28-Feb-2005]
- raportul de profit, tine cont si de bonurile fiscale pentru vânzarea
marfurilor cu amanuntul (Rapoarte -> M.S.S. -> Profit);
Versiunea 3.24.i [27-Feb-2005]
- la transferurile de tranzactii între clienti, selectia clientului se
face dintr-o lista, care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele
cheie (Utilitare -> Acte primare -> Transferuri de tranzactii ->
Transferuri de tranzactii între clienti);
Versiunea 3.24.h [26-Feb-2005]
- la actualizarea soldurilor, selectia clientului/furnizorului se face
dintr-o lista, care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele
cheie (Actualizari -> Acte primare -> Solduri -> Client/Furnizor);
Versiunea 3.24.g [18-Feb-2005]
- la exportul fisierelor care urmeaza a fi importate în Pocket PC-uri se
exporta si versiunea bazei de date pentru Pocket PC si tabela cu starea
discounturilor (Actualizari -> Pocket PC-uri -> Export fisiere pentru
încarcare);
Versiunea 3.24.f [16-Feb-2005]
- a fost creat raport pentru clientii fara BCT-uri într-o perioada dar cu
BCT-uri în alta perioada (Rapoarte -> Parc auto -> Clienti fara BCTuri);
Versiunea 3.24.e [15-Feb-2005]
- a fost implementata politica de securitate pentru deschiderea lunii &
anului de operare;
Versiunea 3.24.d [10-Feb-2005]
- la actualizarea BCT-urilor se poate calcula automat transportul
(Actualizari -> Parc auto -> Bon contract transport -> Transport [ROL]
-> [Ctrl+P]);
Versiunea 3.24.c [09-Feb-2005]
- la rapoartele MSS de plati, selectia furnizorului se face dintr-o lista
de selectie, care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele cheie
(Rapoarte -> C.R.M. / M.S.S. -> Plati);
Versiunea 3.24.b [07-Feb-2005]
- a fost implementata politica de securitate pentru upgradarea bazelor de
date;
Versiunea 3.24.a [01-Feb-2005]
- procedura de recodificare automata a codurilor ERP dublate recodifica
si codurile ERP dublate gasite în documente (Utilitare -> Inconsistente
în baza de date -> Coduri ERP dublate);

Pagina 12/59

Evolutie versiuni Mobile-ERP

Ultima salvare 2010-04-26 06:59

Versiunea 3.23.z [30-Jan-2005]
- la actualizarea biletelor la ordin, selectia clientului/furnizorului se
face dintr-o lista, care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele
cheie (Actualizari -> Acte primare -> Banca -> B.O. clienti / B.O.
furnizori);
Versiunea 3.23.y [29-Jan-2005]
- la actualizarea CEC-urilor, selectia clientului/furnizorului se face
dintr-o lista, care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele
cheie (Actualizari -> Acte primare -> Banca -> C.E.C. clienti / C.E.C.
furnizori);
Versiunea 3.23.x [26-Jan-2005]
- la interogarea facturilor (clienti/furnizori) pentru punctaje perioada
implicita de cautare a fost marita de la doua la trei luni;
Versiunea 3.23.w [22-Jan-2005]
- la importul comenzilor din Pocket-PC-uri, se scrie în logul de import
daca exista comenzi sau evenimente CRM care nu apartin anului curent de
operare (Actualizari -> Pocket PC-uri -> Import în ERP fisiere
descarcate -> Selectie fisier descarcat din Pocket PC pentru import –>
Import date din fisierul descarcat în ERP);
Versiunea 3.23.v [21-Jan-2005]
- la
actualizarea
produselor
pe
NIR
se
poate
interoga
achizitiilor pentru produsul care se actualizeaza [Ctrl+I];

istoria

Versiunea 3.23.u [19-Jan-2005]
- la actualizarea ordinelor de plata, selectia clientului/furnizorului se
face dintr-o lista, care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele
cheie (Actualizari -> Acte primare -> Banca -> O.P. clienti / O.P.
furnizori);
- se pot cauta partenerii care contin în denumire apostrof ( Actualizari
->
Parteneri
->
Clienti/Furnizori/Terti
->
Vizualizare/Cautare
[Shift+F3] -> Cautare );
- raportul de BCT-uri emise, se poate filtra dupa început în denumirea
expeditorului si destinatarului (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri
contract transport -> Expeditor/Destinatar);
Versiunea 3.23.t [14-Jan-2005]
- rapoartele de vânzari tin cont si de bonurile fiscale pentru vânzarea
marfurilor cu amanuntul (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari);
Versiunea 3.23.s [13-Jan-2005]
- la utilitarele de export/import a fost adaugata optiune pentru importul
bonurilor fiscale emise prin EUROPOS (Utilitare -> Export / Import ->
Import -> Bonuri fiscale);
Versiunea 3.23.r [11-Jan-2005]
- pe raportul de vânzari la nivel de document (grupare pe a/d/m & p/s) a
mai fost adaugat un mod de filtrare dupa o plaja de numere de documente
(Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari -> Vânzari la nivel de document (grupare
pe a/d/m & p/s) -> De la numarul ... la ...);
- pe raportul de vânzari la nivel de articole a mai fost adaugat un mod
de filtrare dupa o plaja de numere de documente (Rapoarte -> M.S.S. ->
Vânzari -> Vânzari la nivel de articole -> De la numarul ... la ...);
Versiunea 3.23.p [07-Jan-2005]
- la actualizarea chitantelor de la furnizori, selectia furnizorului se
face dintr-o lista, care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele
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cheie (Actualizari -> Acte primare -> Casa -> Chitante furnizori ->
Adaug -> Furnizor);
Versiunea 3.23.o [06-Jan-2005]
- a fost adaugata optiune în utilitarele de la parc auto pentru
sincronizarea bifei de factura emisa la BCT-uri (Utilitare -> Parc auto
-> Sincronizare bifa pentru factura emisa la BCT-uri); Rularea optiunii
creaza log daca exista BCT-uri dublu facturate;
Versiunea 3.23.n [04-Jan-2005]
- la actualizarea facturilor, comenzilor, NIR-urilor, bonurilor de
consum, bonurilor fiscale si chitantelor de la clienti, selectia
clientului/furnizorului se face dintr-o lista, care poate fi compusa
prin filtrare dupa elementele cheie;
- la actualizarea facturilor, comenzilor, NIR-urilor, bonurilor de
consum, bonurilor fiscale selectia produselor se face dintr-o lista,
care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele cheie;
- pe raportul de vânzari la nivel de articole a fost adaugat un nou
criteriu de ordonare (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari la nivel de
articole -> Criteriu de ordonare -> Denumire produse);
Versiunea 3.23.m [03-Jan-2005]
- la transferuri în anul urmator acum se pot transfera soferi si masinile
(Utilitare -> Transferuri în anul urmator -> Soferi, Masini);
Versiunea 3.23.k [30-Dec-2004]
- la utilitarele pentru transferurile de tranzactii a fost adaugata o
noua optiune pentru transferurile de tranzactii de pe un cod de produs
pe cod de produs nou (Utilitare -> Acte primare -> Transferuri de
tranzactii -> Transferuri de tranzactii între produse);
Versiunea 3.23.j [29-Dec-2004]
- la actualizarea nomeclatorului cu alte detalii client au fost adaugate
doua noi formate de câmpuri: Logical (Da/Nu) si Numeric(17-6)
(Actualizare -> Parteneri -> Alte detalii clienti);
- la actualizarea drepturilor de operare ale agentilor pe Pocket-PC-uri a
fost introdus drept pentru accesul la modificarea datei si orei în
Pocket-PC-uri (Actualizari -> M.S.S. -> Agenti -> Drepturi ->
Modificare data si ora în Pocket-PC);
Versiunea 3.23.i [22-Dec-2004]
- la listarea documentelor,a fost adaugata optiunea: Raport de încarcare,
parametrizata de unitatea de masura de raportare si criteriul de
ordonare;
Versiunea 3.23.h [21-Dec-2004]
- pe raportul de vânzari la nivel de articole numarul de clienti se
calculeza doar pentru clienti care au avut a fost vânzari pozitive
(Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari la nivel de articole);
Versiunea 3.23.g [17-Dec-2004]
- la rapoartele de CRM si de MSS de încasari, selectia clientului se face
dintr-o lista de selectie, care poate fi compusa prin filtrare dupa
elementele cheie (Rapoarte -> C.R.M. / M.S.S. -> Încasari);
- a fost adaugata optiune în utilitarele de la parc auto pentru
validarea/devalidare automata a BCT-urilor dintr-o zi (Utilitare ->
Parc auto -> Validate/Devalidare automata de BCT-uri -> Click-stânga /
Click-dreapta);
Versiunea 3.23.f [15-Dec-2004]
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a fost adaugata optiune în utilitarele de la parc auto pentru
validarea/devalidare automata a BCT-urilor dintr-o zi (Utilitare ->
Parc auto -> Validate/Devalidare automata de BCT-uri -> Click-stânga /
Click-dreapta);

Versiunea 3.23.e [14-Dec-2004]
- la sincronizarea documentelor cu corespondenta în contabilitate a fost
adaugata o noua optiune pentru sincronizarea compensarior de facturi.
Optiunea actualizeaza registrul NC_COMPF - NOTA CONTABILA PENTRU
COMPENSARI
FACTURI
(Utilitare
->
Contabilitate
->
Sincronizare
documente – tranzactii contabilitate -> Compensari facturi);
Versiunea 3.23.d [08-Dec-2004]
- la actualizarea BCT-urilor, rambursul a fost transformat în valoare
numerica, iar comisionul de risc se actualizeaza prin selectie din
lista (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri contract transport);
- la actualizarea BCT-urilor, selectia expeditorului si destinatarului se
face dintr-o lista de selectie, care poate fi compusa prin filtrare
dupa elementele cheie (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri contract
transport);
- la actualizarea facturilor de la furnizor intern se pot adauga automat
liniile dintr-un alt document operat în luna curenta, indicat prin cod
ERP (Actualizare -> Facturi -> Factura de la furnizor intern ->
Articole -> Click-dreapta pe Adaug);
Versiunea 3.23.c [06-Dec-2004]
- la actualizarea facturilor, bonurilor fiscale, avizelor, NIR-urilor sau
comenzilor se poate selecta partenerul dintr-o lista de selectie, care
poate fi compusa prin filtrare dupa elementele cheie;
Versiunea 3.23.b [04-Dec-2004]
- la actualizarea NIR-urilor se poate selecta produsul dintr-o lista de
selectie, care poate fi compusa prin filtrare dupa elementele cheie (În
ecranul de actualizare a produse, [Click-stânga] pe optiunea [Din
lista]);
- la actualizarea NIR-urilor se poate actualiza nomenclatorul de produse
(În ecranul de actualizare a produse, [Click-dreapta] pe optiunea [Din
lista]);
Versiunea 3.23.a [30-Nov-2004]
- pe raportul de vanzari la nivel de articole a fost adaugata greutatea
si volumul (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari la nivel de articole);
Versiunea 3.22.z [22-Nov-2004]
- a fost implementata politica de securitate la actualizarea biletelor la
ordin încasate de la clienti (Actualizari -> Acte primare -> Banca ->
B.O. Clienti);
- este disponibil raportul centralizator pentru bilete la ordin operate
în luna curenta (Actualizari -> Acte primare -> Banca -> B.O. Clienti > Raport [Shift+F9]);
Versiunea 3.22.y [19-Nov-2004]
- la actualizarea partenerilor, atunci când se editeaza partenerul, daca
de dublu click pe localitate sau judet/sector se poate alege
localitatea sau judetul/sectorul din lista de orase sau judete/sectoare
introduse pâna acum la actualizarea partenerilor (Actualizari ->
Parteneri -> Clienti/Furnizori/Terti -> Editez/Adaug -> Dublu click pe
Localitate sau Judet/Sector);
Versiunea 3.22.x [18-Nov-2004]
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a fost implementata politica de securitate la actualizarea BCT-urilor
(Actualizari -> Parc auto -> Bon contract transport);

Versiunea 3.22.w [16-Nov-2004]
- se pot exporta preturi pentru EUROPOS (Utilitare -> Export / Import ->
Preuri produse -> Preturi produse pentru EUROPOS);
Versiunea 3.22.v [12-Nov-2004]
- la exportul preturilor pentru M.S.S. se poate face filtru si dupa data
actualizarii (Utilitare -> Export / Import -> Preuri produse -> Preturi
produse pentru MSS -> Actualizate în perioada);
Versiunea 3.22.t [12-Nov-2004]
- se pot exporta preturi pentru M.S.S. care se vor importa în Pocket-PCuri (Utilitare -> Export / Import -> Preuri produse -> Preturi produse
pentru MSS);
Versiunea 3.22.t [11-Nov-2004]
- la actualizarea produselor se pot completa informatii despre maxim 5
atribute specifice (Actualizari -> Gestiune -> Produse -> Atribute);
Versiunea 3.22.s [08-Nov-2004]
- a fost implementata politica de securitate la actualizarea CEC-urilor
încasate de la clienti (Actualizari -> Acte primare -> Banca -> C.E.C.
Clienti);
- este disponibil raportul centralizator pentru CEC-urile operate în luna
curenta (Actualizari -> Acte primare -> Banca -> C.E.C. Clienti ->
Raport [Shift+F9]);
- pe raportul de BCT-uri emise, se poate include numele agentului si
orasului expeditor si destinatar (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri
contract transport -> Nume agent si oras (exp./des.));
- la generarea listei pentru selectia clientului în raportul de facturi
si solduri neîncasate se poate filtra pentru clientii care încep cu un
anume grup de litere (Rapoarte
-> Încasari -> Facturi si solduri în
perioada neîncasate la o data -> Client);
- la generarea listei pentru selectia clientului în raportul de
evenimente C.R.M. se poate filtra pentru clientii care încep cu un
anume grup de litere (Rapoarte -> C.R.M. -> Evenimente C.R.M. clienti,
agenti în perioada -> Client);
- a fost implementata politica de securitate în modulul de rapoarte
C.R.M. (Rapoarte -> C.R.M.);
- a fost implementata politica de securitate în modulul de rapoarte parc
auto (Rapoarte -> Parc auto);
- este disponibil raportul pentru foile de parcurs (Rapoarte -> Parc auto
-> Foi de parcurs);
Versiunea 3.22.r [05-Nov-2004]
- a fost implementata politica de securitate la actualizarea ordinelor de
plata încasate de la clienti (Actualizari -> Acte primare -> Banca ->
O.P. Clienti);
Versiunea 3.22.p [01-Nov-2004]
- se pot importa fisiere CSV cu nomenclatorul de produse exportat din
NAVISION (Utilitare -> Export/Import -> Import / Produse -> Clickdreapta);
Versiunea 3.22.o [27-Oct-2004]
- raportul de BCT-uri emise se poate genera cu procente de calcul bonus
pentru fiecare tip de expeditie (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri
contract transport);
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Versiunea 3.22.m [24-Oct-2004]
- se poate filtra raportul de facturi si solduri neîncasate si raportul
de facturi platite în plus si dupa oras si judet (Rapoarte -> Încasari
-> Facturi si solduri în perioada neîncasate la o data / Facturi si
solduri în perioada încasate în plus -> Oras / Judet/Sector);
Versiunea 3.22.k [21-Oct-2004]
- a fost implementata politica de securitate pentru selectia modulului de
plata pe facturi (Actualizari -> Acte primare -> Facturi);
Versiunea 3.22.j [16-Oct-2004]
- la listarea documentelor a fost adaugata optiune pentru export în
fisier dbf;
- se pot importa fisierele dbf exportate la optiunea de listare; clickdreapta pe icoana de adaugare a documentelor;
- nu se mai poate salva un BCT validat fara a se specifica pentru cine se
va emite fatura;
Versiunea 3.22.i [12-Oct-2004]
- raportul cu articolele comenzilor se poate genera în mai multe forme de
raportare în privinta unitatiilor de masura (Rapoarte -> Gestiune ->
Articole comezi -> Mod raportare);
- la actualizarea comenzilor se poate modifica numarul de linii pe pagina
(Actualizari -> Acte primare -> Comenzi);
Versiunea 3.22.h [12-Oct-2004]
- raportul de BCT-uri emise include si pretul pe KM suplimentar (Rapoarte
-> Parc auto -> Bonuri contract transport -> Pret KM suplimentar);
Versiunea 3.22.g [08-Oct-2004]
- pe raportul cu articolele comenzilor se regaseste si informatia
privire la greutatea si volumul produselor (Rapoarte -> Gestiune
Articole comezi);
- pe raportul de BCT-uri emise, se poate include numele expeditorul
destinatarului (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri contract transport
Destinatarul/Expeditorul);

cu
->
si
->

Versiunea 3.22.f [06-Oct-2004]
- la actualizarea facturilor pentru servicii sau productie se pot selecta
automat
BCT-urile
care
se
introduc
în
factura
dintr-o
lista
(Actualizari -> Acte primare -> Facturi -> Factura pentru servicii sau
productie -> Articole -> Lista BCT-uri -> [Click-stânga] BCT-urile din
luna curenta / [Click-dreapta] BCT-urile din luna precedenta);
- traseele se pot compune din orasele BCT-urilor emise într-o perioada
(Actualizari -> Parc auto -> Trasee -> Compunere traseu din BCT-uri);
Versiunea 3.22.e [30-Sep-2004]
- la raportul de BCT-uri emise, se poate pune filtru pentru sistemul de
expeditie si pentru BCT-urile care au sau nu facturi emise (Rapoarte ->
Parc auto -> Bonuri contract transport -> Sistemul de expeditie /
Factura emisa?);
- din actualizarea BCT-urilor se poate ajunge rapid la actualizarea
partenerilor (Actualizari -> Parc auto -> Bonuri contract transport ->
Expeditor [Click-dreapta] / Destinatar [Click-dreapta]);
Versiunea 3.22.d [24-Sep-2004]
- la parcul auto a fost adaugata optiune pentru actualizarea traseelor
(Actualizari -> Parc auto -> Trasee);
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la pagina de rapoarte a fost adaugat modulul de parc auto unde a fost
creata optiune pentru BCT-urile emise (Rapoarte -> Parc auto -> Bonuri
contract transport);
nu se mai pot emite facturi pentru clienti care sunt pe lista neagra;

Versiunea 3.22.c [24-Sep-2004]
- la actualizarea drepturilor de operare ale agentilor pe Pocket-PC-uri a
fost introdus drept pentru obligativitatea introducerii de KM la bord
la înregistrarea unei vizite (Actualizari -> M.S.S. -> Agenti ->
Drepturi -> Înregistrare vizita fara a introduce KM la bord);
Versiunea 3.22.b [20-Sep-2004]
- la actualizarea agentilor nu se mai poate declara mai mult de un agent
pentru un angajat (Actualizari -> M.S.S. -> Agenti);
- agentilor li se pot asigna si soferul de livrare (Actualizari -> M.S.S.
-> Agenti -> Sofer livrare);
- se poate lista nomenclatorul de agenti (Actualizari -> M.S.S. -> Agenti
-> Listare [Shift+F9]);
- la bonurile de contract transport se poate seta pentru cine se va emite
factura si genera factura de prestari servicii conform BCT-ului
(Actualizari -> Parc auto -> Bon contract transport -> Generare
factura);
Versiunea 3.22.a [15-Sep-2004]
- la actualizarea facturilor se poate introduce informatia despre modul
de plata (Actualizari -> Acte primare -> Facturi);
Versiunea 3.21.z [08-Sep-2004]
- se pot transfera în luna urmatoare alocarile de masini (Utilitare ->
Transferuri în luna urmatoare -> Transfer alocare masini);
Versiunea 3.21.y [03-Sep-2004]
- se pot importa si fisierele de tip MSS exportate din Pocket PC-uri
(Actualizari -> Pocket PC-uri -> Import în ERP fisiere descarcate ->
Selectie fisier descarcat din Pocket PC pentru import – click dreapta);
Versiunea 3.21.x [23-Aug-2004]
- se pot importa din Pocket PC-uri modificarile referitoare la conturile
de la banci ale clientilor (Actualizari -> Pocket PC-uri -> Import în
ERP fisiere descarcate -> Conturi banci);
Versiunea 3.21.w [19-Aug-2004]
- a fost implementata politica de securitate pentru modulul de plaje de
numere fiscale (Actualizari -> Numere fiscale);
- a fost implementata politica de securitate pentru modulul de rapoarte
pentru documentele fiscale (Actualizari -> Rapoarte documente fiscale);
- modulul de actualizare a variantelor de anulare a documentelor a fost
mutat în modulul de acte primare (Actualizari -> Acte primare ->
Anulari);
- la actualizarea rapoartelor pentru documentele fiscale a fost creata
bifa pentru a diferentia rapoartele (Actualizari -> Rapoarte documente
fiscale -> Activ);
- la selectia raportului de listare pe documente fiscale se genereaza
lista doar cu rapoartele active cu click obisnuit, iar cu click-dreapta
se genereaza lista cu toate rapoartele;
Versiunea 3.21.v [17-Aug-2004]
- raportul pentru încasari are si o varianta de sinteza (Rapoarte ->
M.S.S.
->
Încasari
->
Încasari
agenti/depozite/magazine/centre
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cost/solduri -> Modul de extragere a alocarii -> Fara alocare - Raport
de sinteza);
modul CRM a fost mutat direct sub meniul de actualizari (Actualizari ->
C.R.M.);
modul pentru Pocket PC-uri a fost mutat direct sub meniul de
actualizari (Actualizari -> Pocket PC-uri);
a fost creat modul pentru actualizarea partenerilor (Actualizari ->
Parteneri);
a fost creat modulul pentru actualizarea plajelor de numere fiscale
(Actualizari -> Numere fiscale);

Versiunea 3.21.u [13-Aug-2004]
- la actualizarea bonurilor de contract transport a fost adaugat: soferul
expeditor, destinatar si bifa de validare (Actualizari -> Parc auto ->
Bon contract transport);
Versiunea 3.21.t [12-Aug-2004]
- la exportul fisierelor pentru încarcare în Pocket-PC-uri se poate
customiza si perioada de alocare a masinilor (Actualizari -> M.S.S. ->
Pocket PC-uri -> Export fisiere pentru încarcare);
Versiunea 3.21.s [06-Aug-2004]
- la utilitarele pentru M.S.S. a fost adaugata optiune pentru stabilirea
automata a numarului maxim de credite pentru toti clienti (Utilitare ->
M.S.S. -> Numarul maxim admis de credite clienti);
- la utilitarele pentru M.S.S. a fost adaugata optiune pentru stabilirea
în urma unui calcul automat, bazat pe coeficienti, a limitei de credit
pentru toti clienti (Utilitare -> M.S.S. -> Specificare automata a
limitei de credit);
- la actualizarea evenimentelor C.R.M. se poate adauga atât la Obiectivul
initial cât si la Ce s-a realizat direct din nomenclatoare de obiective
si realizari, printr-o simpla selectie (Actualizari -> M.S.S. -> C.R.M.
-> Evenimente C.R.M. -> + (plusul) de deasupra obiectivului inititial
sau de deasupra la ceea ce s-a realizat);
- la raportul cu evenimentele C.R.M. se poate face filtru cu ceva care se
contine în obiectivul initial sau în ce s-a realizat (Rapoarte ->
M.S.S. -> C.R.M. -> Evenimente C.R.M. clienti, agenti în perioada ->
Evenimente C.R.M. care contin în descriere la obiective / realizari);
Versiunea 3.21.r [05-Aug-2004]
- la actualizarea soferilor se pot introduce date despre trei categorii
de vehicule (Actualizari -> Parc auto -> Soferi);
- se pot introduce bonurile contract transport (Actualizari -> Parc auto
-> Bon contract transport);
Versiunea 3.21.p [30-Jul-2004]
- la actualizarea filialelor au fost adaugate trei câmpuri noi: codul
fiscal, orasul si judetul (Actualizari -> Gestiune -> Filiale);
- la raportul pentru documentele scadente în perioda neconfirmate pe
extras au fost adaugate doua noi criterii de ordonare: Nume client –
Scadenta si Scadenta - Nume client (Rapoarte -> M.S.S. -> Incasari ->
6) Documente scadente în perioada neconfirmate pe extras -> Criteriu de
ordonare);
- raportul pentru avize articole are noi facilitati: filtre pe tipul de
aviz: Aviz pentru transfer marfa la client si Aviz pentru transfer
între filiale, noi formate de raport: Avizele cu articolele lor (cu
subtotal pe zi),Avizele fara articole (cu subtotal pe zi),Avizele fara
articole (fara subtotal pe zi) si filtru pentru filiale (Rapoarte ->
Gestiune -> Articole avize);
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Versiunea 3.21.n [29-Jul-2004]
- la raportul cu vânzarile la nivel de factura (grupare pe a/d/m & p/s)
se poate filtra si dupa numarul de zile de scadenta (Rapoarte -> M.S.S.
-> Vânzari -> Vânzari la nivel de factura (grupare pe a/d/m & p/s) ->
Interval pentru zile de scadenta);
- a fost creata: NOTA CONTABILA PENTRU TRANSFERURI CLIENTI (AVIZ) –
NC_TRCLA, nota care se poate genera automat (Utilitare -> Contabilitate
-> Generare automata de note contabile -> Nota contabila pentru
transferurile la clienti cu aviz);
Versiunea 3.21.m [21-Jul-2004]
- la editarea dispozitilor de plata se poate modifica si: data, numarul,
numele si prenumele, serie si numar AID si scopul plati (Actualizari ->
Acte primare -> Casa -> Dispozitii de plata -> Editare [Shift+F4]);
Versiunea 3.21.k [05-Jul-2004]
- la articolele facturilor de la furnizori interni se pot atasa formule
contabile (Actualizari -> Acte primare -> Facturi -> Factura de la
furnizor intern);
- vizualizarea facturilor de la furnizori intern se poate face cu sau
fara operatile contabile echivalente (Actualizari -> Acte primare ->
Facturi -> Factura de la furnizor intern -> Ecran [Click-dreapta] sau
[Click-stânga]);
- la actulizarea ordinelor de plata catre furnizori a fost facuta
operationala si optiunea de editare (Actualizari -> Acte primare ->
Banca -> O.P. furnizori -> [Shift+F4] Editare);
- la actulizarae ordinelor de plata catre furnizori se poate introduce si
contul contabil corespondet (Actualizari -> Acte primare -> Banca ->
O.P. furnizori -> Cont corespondent [Sinteti/Analitic]);
Versiunea 3.21.j [29-Jun-2004]
- la articolele facturilor pentru servicii si productie se pot atasa
formule contabile (Actualizari -> Acte primare -> Facturi -> Factura
pentru servicii sau productie);
- la actualizarea chitantelor clientilor a fost facuta operationala si
optiunea de editare (Actualizari -> Acte primare -> Casa -> Chitante
clienti -> [Shift+F4] Editare);
- la raportul pentru fisa sah se poate pune filtru atât pentru contul de
debit cât si pentru contul de pe credit (Rapoarte -> Contabilitate ->
Fisa sah -> Contul de mai jos pentru operatile de debit/credit);
Versiunea 3.21.i [24-Jun-2004]
- se pot actualiza KM private pentru masini (Actualizari -> Parc auto ->
KM privati);
- la exportul fisierelor catre Pocket PC-uri se exporta si fisierele de
parc auto (Actualizati -> M.S.S. -> Pocket PC-uri -> Export fisiere
pentru încarcare);
Versiunea 3.21.h [22-Jun-2004]
- a fost adaugat un nou raport la cele de gestiune (Rapoarte -> Gestiune
-> Stocuri->Miscari->Vânzari->Agenti->Depozite);
Versiunea 3.21.g [16-Jun-2004]
- se pot actualiza KM de la bord pentru masini (Actualizari -> Parc auto
-> KM la bord);
- la meniul de Utilitare a fost adaugat si parcul auto, în care a fost
adaugata optiune pentru preluarea automata a informatilor referitoare
la KM de la bord din modulul de CRM în modul de parc auto (Utilitare ->
Parc auto -> Preluare KM la bord declarati în C.R.M.);
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Versiunea 3.21.f [16-Jun-2004]
- se poate actualiza alocarea soferilor pe masini (Actualizari -> Parc
auto -> Alocare soferi pe masini);
Versiunea 3.21.e [15-Jun-2004]
- delogarea userilor este precedata de confirmarea operatiei (Securitate
-> Delogare operatori);
Versiunea 3.21.d [08-Jun-2004]
- se pot actualiza soferii la modulul de parc auto (Actualizari -> Parc
auto -> Soferi);
Versiunea 3.21.c [02-Jun-2004]
- se pot actualiza masinile la modulul de parc auto (Actualizari -> Parc
auto -> Masini);
Versiunea 3.21.b [31-May-2004]
- raportul cu avizele de transfer marfa la client are un nou format
(Rapoarte -> Gestiune -> Articole avize TMC -> Format raport -> Avizele
cu articolele lor);
- la evaluarea documentelor care circula la pret de achizitie a fost
adaugata optiune si pentru evaluarea NIR-urilor de retur (Utilitare ->
Gestiune -> Evaluare documente care circula la pret de achizitie ->
NIR-urile de retur);
Versiunea 3.21.a [29-May-2004]
- la rapoartele cu stocul initial al gestiunilor a fost adaugata bifa
pentru includerea sau nu, în raport a explicatilor referitoare metoda
de evaluare a lotului si a NIR-ului sursa (Actulizari -> Gestiune ->
Stoc
initial -> Rapoarte [Shift+F9]) / (Rapoarte -> Gestiune ->
Stocuri initiale);
- la exportul raportului de vânzari la nivel de articole în fisier Excel
au fost adaugate coloane cu greutatea, volumul si numarul de puncte
(Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari -> Vânzari la nivel de articole -> In
fisier [Alt+F]);
Versiunea 3.20.z [27-May-2004]
- la utilitarele pentru gestiune a fost adaugata o noua opiune:
Specificarea automata a NIR-urilor sursa (Utilitare -> Gestiune ->
Specificarea automata a NIR-urilor sursa);
- procedura de calcul FIFO a fost rescrisa ca sa tina cont de NIR-ul
sursa al lotului de provienenta;
- raportul de stoc la data valoric pe loturi arata si NIR-ul sursa;
- pe raportul cu avizele de transfer marfa la client se poate pune filtru
si delegat (Rapoarte -> Gestiune -> Articole avize TMC);
Versiunea 3.20.y [13-May-2004]
- raportul cu fisa de client sumarizata, include si adresa de livrare
(Actualizari -> Parteneri -> Rapoarte [Shift+F9] -> Format raport: Fisa
de client sumarizata);
Versiunea 3.20.x [10-May-2004]
- la generarea rapoartelor de vânzari, coloana de discount cuprinde si
discountul de linie. Deasemenea la selectia clientului se poate face
filtru pentru clienti care încep cu un anumit grup de litere (Raporte > M.S.S. -> Vânzari);
Versiunea 3.20.w [05-May-2004]
- pe avizele de transfer marfa la client se poate selecta si agentul
(Acte primare -> Avize -> 1) Aviz pentru transfer marfa la client ->
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Antet -> Agent); Deasemenea este disponibila o noua optiune la operatii
speciale: Stabilire agent de care apartine documentul; Aceasta optiune
este disponibila doar pentru avizele de transfer marfa la client;
Versiunea 3.20.v [04-May-2004]
- Jurnalele de vânzari si cumparari se pot genera si pentru perioade mai
mari decât luna curenta (Rapoarte -> Contabilitate -> Jurnalul de
vânzari / Jurnalul de cumparari);
- pe rapoartele de neîncasate si încasate în plus toleranta a fost
înlocuita cu un interval de filtrare pentru restul de plata (Rapoarte > M.S.S. -> Incasari -> 1) Facturi si solduri în perioada neîncasate la
o data / 2) Facturi si solduri în perioada încasate în plus -> Interval
rest de plata);
- generarea raportului de distributie în format de pasaport de
distributie se poate în trei formate: cu zero si unu, cu cantitatea
facturata sau cu valoarea cu TVA facturata (Rapoarte -> M.S.S. ->
Distributie -> Format raport);
Versiunea 3.20.u [03-May-2004]
- se pot genera doua note contabile noi (Utilitare -> Contabilitate ->
Generare automata de note contabile -> Nota contabila de încarcare a
gestiunii de vânzare cu amanuntul / Nota contabila de descarcare a
gestiunii de vânzare cu amanuntul);
- raportul de distributie clienti este operational (Rapoarte -> M.S.S. ->
Distributie); Daca pe statia de operare este instalat Excel XP,
raportul se poate exporta în format de pasaport de distributie;
Versiunea 3.20.t [30-Apr-2004]
- la clonarea generala a NIR-urilor in facturi de la furnizori interni se
cloneaza si NIR-urile pentru magazine (Utilitare -> Contabilitate ->
Clonare generala de NIR-uri în facturi furnizor);
Versiunea 3.20.s [20-Apr-2004]
- a fost introdus un nou raport la cele de gestiune (Rapoarte -> Gestiune
-> Flux documente: comanda -> aviz -> factura);
- cand se actualizeaza Nota de intrare receptie pentru magazin se poate
selecta ca sursa de intrare fie un furnizor, fie o filiala (Actualizari
-> Acte primare -> N.I.R.-uri -> Nota de intrare receptie pentru
magazine -> Antet -> Furnizor/Filiala);
Versiunea 3.20.r [16-Apr-2004]
- la utilitarele programului a fost adaugata optiunea: Backup-uri sau
modificari, care se foloseste pentru a se crea backup la baza de date
sau backup cu generare de fisier de modificari de la ultimul backup
(Utilitare -> Backup-uri sau modificari); Optiunea a fost proiectata a
se folosi de un program extern de arhivare: WinRar (care are cel putin
versiunea 3.11); Daca programul de arhivare nu este instalat pe
statiile pe care se va folosi optiunea creata, singura functionalitate
disponibila va fi aceea de a se face backup la baza de date; In timpul
folosirii acestei optiuni toti operatorii trebuie sa fie delogati;
- se poate introduce un nou tip de document: Nota de intrare receptie
pentru magazin (Actualizari -> Acte primare -> N.I.R.-uri -> Nota de
intrare receptie pentru magazin);
- la actualizarea ordinelor de plata de la clienti este disponibila
optiunea de editare, cu posibilitatea de a modifica: data emiterii,
data extrasului, numarul si explicatia OP-ului (Actualizari -> Acte
primare -> Banca -> O.P. clienti);
Versiunea 3.20.p [05-Apr-2004]
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daca se exporta raportul cu fisa de magazie în fisier si daca
operatorul are dreptul de a accesa preturile de achizitie 2, în
fisierul exportat se exporta si pretul de achizitie 2 (Rapoarte ->
Gestiune -> Fisa de magazie);
la generarea raportului cu fisa de magazie, se poate opta între a se
folosi preturile de achizite standard sau preturile de achizitie 2
(Rapoarte -> Gestiune -> Fisa de magazie -> Preturile de achizitie
standard / Preturile de achizitie 2);
daca se exporta raportul cu intrarile de marfa la nivel de produs
fisier si daca operatorul are dreptul de a accesa preturile de
achizitie 2, în fisierul exportat se exporta si pretul de achizitie 2
(Rapoarte -> Gestiune -> Intrarile de marfa -> Intrarile de marfa la
nivel de produs);
la generarea raportului cu intrarile de marfa la nivel de produs, se
poate opta între a se folosi preturile de achizite standard sau
preturile de achizitie 2 (Rapoarte -> Gestiune -> Intrarile de marfa ->
Intrarile de marfa la nivel de produs -> Preturile de achizitie
standard / Preturile de achizitie 2);
la configurarea cailor de acces se mai pot modifica 4 noi cai: Calea
catre locatia unde se va face backup, Calea pentru generarea fisierelor
de modificari, Calea catre programul de arhivare (WinRar) si Calea
catre programul de sincronizare (Iesire -> Modificare cai de acces);

Versiunea 3.20.o [25-Mar-2004]
- jurnalul de cumparari se poate lista în doua formate: Conform Ordin 171
din 24-01-2004 si Conform Ordin 29 din 14-01-2003 (Rapoarte ->
Contabilitate -> Junalul de cumparari -> Format raport);
Versiunea 3.20.n [24-Mar-2004]
- jurnalul de vânzari se poate lista în doua formate: Conform Ordin 171
din 24-01-2004 si Conform Ordin 29 din 14-01-2003 (Rapoarte ->
Contabilitate -> Junalul de vânzari -> Format raport);
Versiunea 3.20.m [22-Mar-2004]
- se pot introduce bonurile fiscale pentru vânzare marfa cu amanuntul;
acest tip de document scade gestiunea si încarca casa (Acte primare ->
Bonuri -> Bon fiscal pentru vânzarea marfurilor cu amanuntul);
Versiunea 3.20.k [18-Mar-2004]
- la raportul cu facturile si soldurile neîncasate, daca se pune filtru
pe facturile care contin, în raport este afisat si procentul la ceea ce
s-a specificat a contine cât si valoarea proportionala din restul de
plata (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari -> 1) Facturi si solduri în
perioada neîncasate la o data);
Versiunea 3.20.j [15-Mar-2004]
- la raportul cu facturile si soldurile neîncasate modul de extragere al
agentilor se poate face în doua feluri: din ce s-a introdus pe factura
sau din alocarea clientilor pe agenti (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari > 1) Facturi si solduri în perioada neîncasate la o data -> Modul de
extragere al agentilor);
Versiunea 3.20.i [11-Mar-2004]
- la raportul cu documentele anulate au fost adaugate toate tipurile de
documente operabile (Rapoarte -> Documente anulate);
Versiunea 3.20.h [08-Mar-2004]
- la actualizarea parametrilor de vânzari ale clientilor a fost adaugata
optiune pentru se putea vizualiza balanta si verifica valoarea si
numarul creditelor (Actualizari -> Parteneri -> Parametrii de vânzari -
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> Balanta -> Click-stânga: Vizualizare balanta client / Click-dreapta:
Verificare numar si valoare credite);
Versiunea 3.20.g [05-Mar-2004]
- la raportul pentru vânzarile la nivel de factura se poate pune filtru
pentru facturile care contin o anumita categorie, marca sau produs
(Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari -> Vânzari la nivel de factura (grupare
pe a/d/m & p/s) -> Doar facturile care contin:);
Versiunea 3.20.f [03-Mar-2004]
- la generarea raportului cu încasarile, daca se impune filtru pentru
facturile care contin o anumita categorie, marca sau produs, calcul se
face cu ponderea categoriei, marcii sau produsului în componenta
facturi cu care s-a facut punctajul încasarii (Rapoarte -> M.S.S. ->
Încasari -> Încasari agenti/depozite/magazine/centre cost/solduri ->
Doar încasarile punctate cu facturi care contin (calcul cu pondere));
Versiunea 3.20.e [02-Mar-2004]
- la selectia contului analitic pentru a filtra operatile contabile,
ordonarea listei de selectie se face atât dupa denumirea contului
analitic cât si dupa contul analitic (Actualizare -> Contabilitate ->
Contari -> Rapoarte [Shift+F9] -> Analitic -> Selectie cont analitic
ordonat dupa: Click-stânga: Nume / Click-dreapta: Cont);
Versiunea 3.20.d [01-Mar-2004]
- la stergerea unui cont din planul de conturi, se face test daca exista
tranzactii pe el, stergerea nefiind validata în acest caz (Actualizare
-> Contabilitate -> Planul conturi -> Sterg înregistrarea curenta
[Del]);
Versiunea 3.20.c [27-Feb-2004]
- la stergerea unui registru contabil, se face test daca exista
tranzactii pe el, stergerea nefiind validata în acest caz (Actualizare
-> Contabilitate -> Registre, jurnale, note -> Sterg înregistrarea
curenta [Del]);
Versiunea 3.20.b [23-Feb-2004]
- procedura de identificare a inconsistentelor din baza de date rezolva
probleme
legate
de
articolele
documentelor
de
gestiune
fara
corespondenta sau fara cod ERP (Utilitare -> Inconsistente în baza de
date -> Tranzactii fara corespondenta);
Versiunea 3.20.a [20-Feb-2004]
- la raportul pentru facturile neîncasate, intervalele pentru vechimea
facturilor neîncasate pot fi actualizate, în plus fiind creata optiune
pentru modul în care se face calculul: dupa data emiterii sau dupa data
scadentei (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari -> 1) Facturi si solduri în
perioada neîncasate la o data);
Versiunea 3.19.z [17-Feb-2004]
- la transferurile între case a fost activata optiunea de editare
(Actualizari -> Acte primare -> Casa -> Transferuri între case ->
Editez înregistrarea curenta [Shift+F4]);
Versiunea 3.19.y [14-Feb-2004]
- se poate genera raport cu stocurile initiale ale tuturor gestiunilor
(Rapoarte -> Gestiune -> Stocuri initiale);
Versiunea 3.19.x [13-Feb-2004]
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la închiderea lunii de operare se creeaza automat aleator o parola,
care va fi ceruta la deschiderea lunii de operare (Iesire -> Închidere
luna operare);

Versiunea 3.19.w [09-Feb-2004]
- la exportul fisierelor pentru încarcarea Pocket PC-uri se exporta si
istoria comenzilor si facturilor (Actualizati -> M.S.S. -> Pocket PCuri -> Export fisiere pentru încarcare);
Versiunea 3.19.v [05-Feb-2004]
- optiunea de evaluare a preturilor pentru documentele care circula la
pret de achizitie, are bife pentru fiecare tip de document pentru care
se doreste a fi evaluat la pret de achizite (Utilitare -> Gestiune ->
Evaluare documente care circula la pret achizitie);
Versiunea 3.19.u [04-Feb-2004]
- raportul de facturi si solduri neîncasate în perioada se poate lista în
doua formate: Detaliat la nivel de factura (opiunea implicita cu exact
aceeasi forma de pâna acum) si Raport de sinteza (optiune noua, doar
pentru totalurile pe grupul stabilit la criteriul de ordonare: agent
sau client) (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari -> 1) Facturi si solduri în
perioada neîncasate la o data -> Format raport);
Versiunea 3.19.t [31-Jan-2004]
- în raportul de facturi si solduri necasate în perioada o fost creata
bifa pentru a se include în raport si vechimea neîncasatelor pentru
urmatoarele intervale: pâna la 7 zile, între 7 si 14 zile, între 15 si
30 zile, între 31 si 60 zile si mai mult de 60 zile (Rapoarte -> M.S.S.
-> Încasari -> 1) Facturi si solduri în perioada neîncasate la o data > Includ în raport vechime neîncasate);
Versiunea 3.19.s [30-Jan-2004]
- procesarea inconsistentelor din baza de date referitoare la codurile
ERP dublate rezolva si probleme de coduri ERP dublate la parteneri
(Utilitare -> Inconsistente în baza de date -> Coduri ERP dublate);
- procesarea inconsistentelor din baza de date referitoare documentele
emise rezolva si problema pentru produsele care nu mai exista în baza
de date, dar pentru care exista documente de gestiune emise, ele fiind
automat adaugate în baza de produse, datele lor fiind preluate chiar de
pe documentele emise (Utilitare -> Inconsistente în baza de date ->
Documente emise);
- se poate introduce la procentul TVA si valoarea de 9%;
Versiunea 3.19.r [28-Jan-2004]
- a fost eliminata optiunea de istoric achizitii (Rapoarte -> Gestiune ->
Istoric achizitii), au fost create în schimb doua noi optiuni:
(Rapoarte -> Gestiune -> Intrarile de marfa -> 1) Intrarile de marfa la
nivel de document / 2) Intrarile de marfa la nivel de produs); pentru
optiunile noi create a fost implementata politica de securitate;
- în raportul de articole comenzi se pot face filtre si dupa starea
produselor: MSS, Oferta, Miscare lenta, Miscare rapida (Rapoarte ->
Gestiune -> Articole comenzi);
Versiunea 3.19.p [27-Jan-2004]
- bancile unitati se pot echivala automat în planul
-> Contabilitate -> Generare automata de conturi
automata de analitice pentru banci);
- casele unitati se pot echivala automat în planul
-> Contabilitate -> Generare automata de conturi
automata de analitice pentru case);
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procesarea inconsistentelor din baza de date este facuta si pentru
codurile de produse dublate; daca exista produse cu acelasi cod,
acestea sunt recodificate, ramânând în system produsul cu codul ERP cel
mai mic (Utilitare -> Inconsistente în baza de date -> Coduri ERP
dublate);
la transferul produselor dintr-un an în altul, validarea transferului
se face atât de catre codul ERP cât si de catre codul produsului
(Utilitare -> Transferuri în anul urmator -> Gestiuni-Categorii-MarciProduse);

Versiunea 3.19.o [26-Jan-2004]
- validarea documentelor care contin produsele de tipul TUTUN, amestecate
cu alte tipuri nu mai este posibila;
Versiunea 3.19.n [24-Jan-2004]
- se pot actualiza operatii contabile pentru avizele de transfer marfa la
client; operatia este disponibila la operatii speciale;
- contarile avizelor de transfer marfa la client se pot transfera automat
în Nota contabila pentru transferuri marfa la clienti – NC_TRMCL
(Utilitare -> Contabilitate -> Generare automata de note contabile ->
Nota contabila pentru transfer marfa la client);
- contarea avizelor de transfer marfa între gestiuni este disponibila
acum prin generare de nota contabila NC_TRGES; generarea se poate face
cu filtru pe o gestiune si cu optiune de a se genera doar pentru
gestiunile la care echivalarea în planul de conturi difera contul
sintetic (Utilitare -> Contabilitate -> Generare automata de note
contabile -> Nota contabila pentru transferurile între gestiuni);
- fisa contului se poate lista pentru perioade mai mari decât anul de
operare (Rapoarte -> Contabilitate -> Fisa contului);
Versiunea 3.19.m [22-Jan-2004]
- operatorii în ecranul de logare sunt ordonati alfabetic;
- la rularea procedurii de întretinere a bazelor de date se proceseaza si
inconsistentele din bazele de date (Iesire -> Întretinere baze de
date);
Versiunea 3.19.k [20-Jan-2004]
- în ecranul de actualizare a parametrilor de vânzari pentru clienti se
poate interoga baza de date pentru calculul soldului la zi si a
numarului de credite;
Versiunea 3.19.j [19-Jan-2004]
- procesarea tuturor inconsistentelor din baza de date, referitoare la
rulaje clienti, furnizori case si banci unitate, a fost directionata
spre o singura optiune (Utilitare -> Inconsistente în baza de date ->
Rulaje clienti, furnizori, case, banci);
- în ecranul de actualizare a parametrilor de vânzari se poate interoga
baza de date pentru calculul soldului la zi si a numarului de credite;
Versiunea 3.19.i [18-Jan-2004]
- la transferuri în anul urmator acum se pot transfera si nomenclatoarele
care definesc organizatia: Grupuri, Locatii, Echipe (Utilitare ->
Transferuri în anul urmator -> Personal, Agenti, Nomencl. org.);
- se proceseaza si inconsistentele din baza de date referitoare la
codurile ERP dublate ale registrelor contabile;
- la raportul cu balanta clientilor coloana cu rest de punctat a fost
divizata dupa cum urmeaza: rest de punctat (pentru încasari) si rest de
plata (pentru facturi); noile coloane au total pe fiecare client si
total general; totalul general pentru restul de plata este defalcat pe
facturi neîncasate si facturi încasate în plus; la totalul general a
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fost adaugate informatii referitoare la numarul si valoarea încasarilor
neconfirmate, valori cu care se calculeaza o balanta neconfirmata; daca
raportul se ruleaza pentru mai multi ani calendaristici si exista
probleme cu denumire sau codul fiscal la trecerea de pe un an pe altul,
acesta informatie este afisata pentru fiecare client în parte, cât si
la totalul general;
la sincronizarea documentelor cu corespondenta în contabilitate a fost
adaugata o noua optiune pentru sincronizarea transferurilor între
gestiuni. Optiunea actualizeaza registrul NC_TRGES - NOTA CONTABILA
PENTRU TRANSFERURI INTRE GESTIUNI (Utilitare -> Contabilitate ->
Sincronizare documente – tranzactii contabilitate -> Transferuri între
gestiuni);

Versiunea 3.19.h [16-Jan-2004]
- pretul pe avizele de transfer între filiale se poate modifica de la
optiunea de operatii speciale;
- se pot sterge operatile (tranzactile) contabile care au asociat un
anume ID (Utilitare -> Contabilitate -> Stergeri globale din
contabilitate -> Stergere tranzactii contabile cu ID asociat [Clickstânga] luna de operare / [Click-dreapta] anul de operare);
- se pot clona documente dintr-un an în altul;
- a fost adaugat un nou modul de rapoarte pentru inconsistentele din baza
de date (Rapoarte -> Inconsistente -> Documente nesincronizate cu
articolele [Click-stânga] luna de operare / [Click-dreapta] anul de
operare);
Versiunea 3.19.g [15-Jan-2004]
- procesarea tuturor inconsistentelor din baza de date, referitoare la
documente emise, a fost directionata spre o singura optiune (Utilitare
-> Inconsistente în baza de date -> Documente emise);
- în modulul de rapoarte a fost adaugat submodulul pentru rapoartele cu
privire la inconistentele din baza de date (Rapoarte -> Inconsistente);
- procesarea tuturor inconsistentelor din baza de date se poate face cu o
singura apasare de buton (Utilitare -> Inconsistente în baza de date ->
Se executa toate operatiile de mai sus);
Versiunea 3.19.f [12-Jan-2004]
- procesarea tuturor inconsistentelor din baza de date, referitoare la
codurile ERP dublate, a fost directionata spre o singura optiune
(Utilitare -> Inconsistente în baza de date -> Coduri ERP dublate);
- procesarea tuturor inconsistentelor din baza de date, referitoare la
punctaje, a fost directionata spre o singura optiune (Utilitare ->
Inconsistente în baza de date -> Punctaje);
Versiunea 3.19.e [08-Jan-2004]
- la transferuri în anul urmator acum se pot transfera si obiectivele
CRM, realizarile CRM, si atributele afacerilor potentiale (Utilitare ->
Transferuri în anul urmator -> Rute, Discounturi, C.R.M.);
- la transferuri în anul urmator acum se pot transfera si tipurile si
clasele de clienti (Utilitare -> Transferuri în anul urmator
->
Parteneri cu detalii si conturi);
- la transferuri în anul urmator acum se pot transfera si corespondenta
pentru
codurile
de
produse
cu
furnizori/clienti
(Utilitare
->
Transferuri în anul urmator -> Gestiuni-Categorii-Marci-Produse);
- la transferuri în anul urmator a fost creata optiune pentru a se
executa toate transferurile cu o singura apasare de buton (Utilitare ->
Transferuri în anul urmator -> Se executa toate operatiile de
transfer);
Versiunea 3.19.d [07-Jan-2004]
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modulul de sincronizare a fost înlocuit cu modulul pentru lucru cu
fisiere pentru Pocket PC-uri, care are trei optiuni: Import în ERP
fisiere descarcate, Export fisiere pentru încarcare si Initializare
program sincronizare (Actualizari -> M.S.S. -> Pocket PC-uri);

Versiunea 3.19.c [06-Jan-2004]
- la transferuri în anul urmator acum se pot transfera: registrele
contabile, tipurile de documente, filialele si soldurile (Utilitare ->
Transferuri anul urmator);
Versiunea 3.19.b [15-Dec-2003]
- la raportul cu balanta furnizorilor se poate face filtru cu furnizorii
care încep cu o anumita secventa de caractere (Rapoarte -> M.S.S. ->
Plati -> Balanta furnizori în perioda pentru facturi si plati ->
Furnizor -> Click-stânga: Furnizori activi / Click-dreapta: Toti
furnizori);
- în raportul cu balanta furnizorilor sunt incluse si bonurile fiscale de
la furnizori (Rapoarte -> M.S.S. -> Plati -> Balanta furnizori în
perioda pentru facturi si plati);
Versiunea 3.19.a [10-Dec-2003]
- filialele se pot echivala în planul de conturi (Actualizari -> Gestiune
-> Filiale);
- la sincronizarea documentelor cu corespondenta în contabilitate a fost
adaugata o noua optiune pentru sincronizarea transferurilor catre / din
filiale. Optiunea actualizeaza registrul NC_TRFIL - NOTA CONTABILA
PENTRU TRANSFERURI FILIALE (Utilitare -> Contabilitate -> Sincronizare
documente – tranzactii contabilitate -> Transferuri catre / din
filiale);
Versiunea 3.18.z [09-Dec-2003]
- în raportul cu intrarile de marfa se iau în calcul si N.I.R.-urile din
filiale. Deasemenea a fost creat buton pentru selectia filialei
(Rapoarte -> Gestiuni -> Intrarile de marfa);
- la actualizarea dispozitilor de încasare a fost adaugata optiunea de
rapoarte (Actualizari -> Acte primare -> Casa -> Dispozitii de încasare
-> Rapoarte [Shift+F9]);
- la actualizarea dispozitilor de încasare si plata, cautarea se face cu
tasta F3, iar pentru înregistrarea urmatoare tasta F4 (Actualizari ->
Acte primare -> Casa -> Dispozitii de încasare / Dispozitii de plata ->
Cautare [F3] / Urmatoarea [F4]);
Versiunea 3.18.y [04-Dec-2003]
- la raportul de vânzari la nivel de factura grupate pe clienti se
afiseaza si discountul ca procent (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari ->
Vânzari la nivel de factura (grupare pe clienti));
- la rapoartele de facturi neîncasate sau încasate în plus langa
denumirea
clientului
a
fost
adaugata
judetul,
orasul,
adresa,
persoanele si telefoanele de contact (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari ->
Facturi si solduri în perioada neîncasate la o data / Facturi si
solduri în perioada încasate în plus);
- a fost adaugat un nou raport la rapoartele de contabilitate: Registrul
jurnal (Rapoarte -> Contabilitate -> Registrul jurnal);
Versiunea 3.18.x [02-Dec-2003]
- la editarea dispozitilor de încasare se poate modifica: data, numarul,
numele si prenumele si scopul încasarii (Actualizari -> Acte primare ->
Dispozitii de încasare -> Editez [Shift+F4]);
Versiunea 3.18.x [02-Dec-2003]

Pagina 28/59

Evolutie versiuni Mobile-ERP
-

Ultima salvare 2010-04-26 06:59

la editarea dispozitilor de încasare se poate modifica: data, numarul,
numele si prenumele si scopul încasarii (Actualizari -> Acte primare ->
Dispozitii de încasare -> Editez [Shift+F4]);

Versiunea 3.18.w [28-Nov-2003]
- la actualizarea caselor unitatii a fost creata optiune de a
activa/inactiva starea casei (Actualizari -> Date unitate -> Casele
Unitatii);
Versiunea 3.18.v [26-Nov-2003]
- a fost adaugata
o noua optiune la utilitarele care identifica
inconsistentele din baza de date: Documente nesincronizate cu articole
(Utilitare -> Inconsistente în baza de date -> Documente nesincronizate
cu articole);
Versiunea 3.18.u [24-Nov-2003]
- se pot actualiza notele de intrare receptie din filiale (Actualizare ->
Acte primare -> N.I.R.-uri -> Nota de intrare receptie din filiala);
- la sincronizarea actelor primare care au corespondenta cu tranzactiile
din contabilitate, fisierul care se genereaza în cazul contari fara
conturi are în denumirea lui si numarul serial al unitati cu care se
opereaza (Utilitare -> Contabilitate -> Sincronizare documente –
tranzactii contabilitate);
- la actualizare licentelor de utilizare pentru program au fost activate
optiunile de vizualizare si listare pe ecran si imprimanta (Securitate
-> Licente utilizare);
Versiunea 3.18.t [12-Nov-2003]
- la actualizarea gestiunilor a fost creata optiune de a activa/inactiva
starea gestiunii (Actualizari -> Gestiune -> Gestiuni);
- la actualizarea gestiunilor se poate asocia contul de vânzare a
produselor din gestiune (Actualizari -> Gestiune -> Gestiuni);
- optiunea de transferuri în contabilitate a fost desfintata. Au fost
create doua noi optiuni la utilitarele de contabilitate: Sincronizare
documente
–
tranzactii
contabilitate
si
Operatii
cu
soldurile
clientilor si furnizorilor (Utilitare -> Contabilitate);
- optiunea
de
sincronizare
a
documentelor
cu
tranzactiile
din
contabilitate, creaza sau sterge tranzactii doar pentru documentele
care au suferit modificari de la ultima sincronizare (Utilitare ->
Contabilitate -> Sincronizare documente – tranzactii contabilitate);
- a fost creata optiune de sincronizare pentru toate documentele care au
corespondenta
cu
tranzactiile
din
contabilitate
(Utilitare
->
Contabilitate -> Sincronizare documente – tranzactii contabilitate ->
Toate);
Versiunea 3.18.s [05-Nov-2003]
- la raportul de facturi si solduri încasate în plus a fost adaugat un
nou parametru (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari -> Facturi si solduri în
perioada încasate în plus -> Încasari pâna la data);
- la raportul de facturi si solduri încasate în plus a fost adaugat un
nou parametru (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari -> Încasari fara punctaje
pentru întreaga lor valoare -> Încasari pâna la data -> Valoare punctaj
calculate cu facturi emise pâna la data);
Versiunea 3.18.r [03-Nov-2003]
- la raportul de facturi si solduri neîncasate au mai fost adaugate trei
criterii noi de ordonare: Agent – Nume client – Termen, Agent – Termen
– Nume client, Nume client - Termen (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari ->
Facturi si solduri în perioada neîncasate la o data -> Criteriu de
ordonare);
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Versiunea 3.18.p [02-Nov-2003]
- la vizualizarea planului de conturi sintetic si analitic se poate cauta
dupa
denumirea
contului
analitic
si
sintetic
(Actualizari
->
Contabilitate -> Plan conturi);
- la actualizarea transferurilor de încasari între facturi/solduri a fost
blocata salvarea trasferurilor care depasesc restul de punctat atât
pentru factura/soldul de la care se transfera cât si pentru
factura/soldul la care se face transferal (Actualizari -> Acte primare
-> Transferuri -> Încasari);
- optiunea de transfer a stocurilor finale din gestiuni de la sfârsitul
lunii, ca initiale în luna urmatoare a fost mutata la: (Utilitare ->
Transferuri în luna urmatoare -> Transfer stocuri gestiuni);
- optiunea de închidere automata a conturilor de venituri si cheltuieli a
fost mutata la: (Utilitare -> Contabilitate -> Generare automata de
note contabile -> Note contabile de închidere a conturilor de venituri
si cheltuieli);
- optiunea de generare automata de analitice pentru parteneri a fost
divizata în doua: clienti si furnizori (Utilitare -> Contabiltate ->
Generare automata de analitice pentru parteneri -> Generare automata de
analitice pentru clienti / Generare automata de analitice pentru
furnizori);
Versiunea 3.18.o [31-Oct-2003]
- la raportul cu încasarile pe agenti/depozite/magazine a fost adaugata
optiune pentru modul de calcul la biletelor la ordin si al CEC-urilor
(Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari -> Încasari agenti / depozite /
magazine / centre cost / solduri -> Modul de calcul pt. CEC & BO :
folosind data confirmarii pe extras / folosind data emiterii
documentului;
Versiunea 3.18.n [30-Oct-2003]
- la listarea documentelor, lânga optiunile de document fiscal si hârtie
alba a mai fost adaugata o noua optiune: În fisier excel;
Versiunea 3.18.m [29-Oct-2003]
- a fost adaugata în raportul de evidenta partenerilor adresa de email si
pagina WEB (Actualizari -> Parteneri -> Rapoarte -> Format raport:
Evidenta partenerilor);
Versiunea 3.18.k [28-Oct-2003]
- a fost creata optiune pentru închiderea/deschiderea lunii pentru
operare (Iesire -> Închidere luna operare);
- a
fost
implementata
politica
de
securitate
pentru
închiderea/deschiderea lunii pentru operare (Iesire -> Închidere luna
operare);
- la transferul tranzactiilor de pe un client/furnizor pe altul, se
transfera si tranzactiile operatiilor contabile de pe conturile cu care
a fost echivalat clientul/furnizorul;
Versiunea 3.18.j [27-Oct-2003]
- au fost adaugate doua noi tipuri de documente la acte primare de casa
(Actualizari -> Acte primare -> Case -> Diverse încasari / Diverse
plati);
- la actualizarea chitantelor de clienti/furnizori se poate opta între a
selecta casa care le deconteaza sau de a se indica contul contabil
corespondent (Actualizari -> Acte primare -> Case -> Chitante
clienti/furnizori);
Versiunea 3.18.i [21-Oct-2003]
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se poate genera balanta analitica pentru toate modelele de la 1 la 5
(Rapoarte -> Contabilitate -> Balanta);
plaja de numere fiscale se poate diviza automat (Actualizari ->
Gestiune -> Plaje fiscale -> Divizare);
se poate lista un centralizator al dispozitiilor de plata (Actualizari
-> Acte -> Casa -> Dispozitii de plata -> Rapoarte [Shift+F9]);

Versiunea 3.18.h [20-Oct-2003]
- se poate genera balanta analitica pentru modelul 1) Sold initial/Rulaj
perioada/Total sume/Sold final (Rapoarte -> Contabilitate -> Balanta);
- în raportul care genereaza balanta se pot filtra conturile dupa cum
încep sau dupa ceea ce contine denumirea lor (Rapoarte -> Contabilitate
-> Balanta -> Filtre impuse conturilor);
Versiunea 3.18.g [17-Oct-2003]
- la utilitarele M.S.S. a fost adaugata o noua optiune: Stergere
transferuri casa fara corespondenta (Utilitare -> M.S.S. -> Stergere
transferuri casa fara corespondenta);
Versiunea 3.18.f [14-Oct-2003]
- la actualizarea transferurilor pentru încasari, la adaugarea unei noi
înregistrari, daca se foloseste click-dreapta, se pastreaza de la
ultima înregistrare clientul de la care se transfera, factura de la
care se transfera si clientul la care se transfera (Actualizari -> Acte
primare -> Transferuri -> Încasari -> Adaug o noua înregistrare ->
Click-dreapta);
Versiunea 3.18.e [13-Oct-2003]
- se poate introduce cantitate formata din 7 numere (digiti) pentru
unitatile standard de împachetare;
- la rapoartele operatilor contabile a fost adaugat un nou format de
raport: Sinteza la nivel de document si doua noi conditii de filtrare:
numar si tip document (Actualizari -> Contabilitate -> Contari ->
Rapoarte -> Format raport: Sinteza la nivel de document / Numar
document & Tip document);
- la listarea documentelor cu translatare de coduri de produse, produsele
care prin translatare primesc acelasi cod si au acealsi pret, discount
si procent de tva sunt cumulate într-o singura linie;
- la actualizarea facturilor de la furnizor intern si a facturilor de la
furnizor extern (import) se poate pune numarul de zile de credit sau
selecta termenul de plata;
- contarea bonurilor de consum se poate modifica de la optiunea de
operatii speciale;
- la fisa sah a fost adaugate trei noi conditii de filtrare: numar si tip
document si înregistrarile contabile care contin un anumit cont
(Rapoarte -> Contabilitate -> Fisa sah);
Versiunea 3.18.d [08-Oct-2003]
- la actualizarea facturilor de la furnizor extern, contarea detaliilor
se poate face cu formula contabila compusa (Actualizari -> Acte primare
-> Facturi -> Factura de la furnizor extern (import) -> Adaug / Editare
-> Articole -> Produs / Articol -> Formula);
Versiunea 3.18.c [02-Oct-2003]
- la actualizarea drepturilor de operare ale operatorilor, se poate
exporta si importa din si în fisier Excel (Securitate -> Editare
operatori -> Drepturi de operare -> Export/Import);
- la actualizarea drepturilor de operare ale operatorilor, se pot copia
drepturile de operare de la un alt operator (Securitate -> Editare
operatori -> Drepturi de operare -> Drepturi identice cu);
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Versiunea 3.18.b [29-Sep-2003]
- la actualizarea bonurilor fiscale de la furnizori se poate selecta casa
prin care au fost platite (Actualizari -> Acte primare -> Bonuri
fiscale -> Bon fiscal de la furnizor);
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea
bonurilor fiscale de la furnizori (Actualizari -> Acte primare ->
Bonuri fiscale -> Bon fiscal de la furnizor);
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea avizelor
de transfer marfa între filiale (Actualizari -> Acte primare -> Avize > Aviz pentru transfer între filiale);
Versiunea 3.18.a [26-Sep-2003]
- la actualizarea agentior a fost introdusa bifa pentru starea
d.p.d.v. activ/inactiv (Actualizari -> M.S.S. -> Agenti -> Activ);

lor

Versiunea 3.17.z [25-Sep-2003]
- se pot actualiza plajele de numere fiscale, inclusiv data la care plaja
a intrat în gestiunea angajatului si numele angajatului care are plaja
în gestiune (Actualizari -> Gestiune -> Plaje fiscale);
Versiunea 3.17.y [24-Sep-2003]
- la actualizarea stocurilor intiale de gestiuni pretul de achizitie
standard se poate edita (Actualizari -> Gestiune -> Stoc initial);
Versiunea 3.17.x [20-Sep-2003]
- rapoartele de vânzari nu mai tin cont de denumirea agentior
înregistrata pe factura la momentul facturarii ci de denumirea agentior
din fisierul de personal de la momentul generarii lor (Rapoarte ->
M.S.S. -> Vânzari);
Versiunea 3.17.w [18-Sep-2003]
- la actualizarea facturilor de la furnizor extern (import) se pot adauga
si servicii (Actualizari -> Acte primare -> Facturi -> Factura de la
furnizor extern (export));
Versiunea 3.17.v [17-Sep-2003]
- la actualizarea actelor primare de banca, a fost adaugat buton de salt
rapid la alt tip de document (Actualizari -> Acte primare -> Banca);
Versiunea 3.17.u [16-Sep-2003]
- la optiunile de stergeri globale din contabilitate s-a mai adaugat o
noua optiune: Stergere operatii contabile fara registre (Utilitare ->
Contabilitate -> Stergeri globale din contabilitate -> Stergere
operatii contabile fara registre);
Versiunea 3.17.t [16-Sep-2003]
- raportul de încasari agenti/depozite/magazine în varianta cu modul de
extragere al încasarilor: Prin punctajele încasarilor este detaliata
compunerea încasarilor pe zile de încasare (Rapoarte -> M.S.S. ->
Încasari -> Încasari agenti/depozite/magazine/centre cost/solduri ->
Modul de extragere a alocarii: Prin punctajele încasarilor);
- cumpararile cu TVA zero sunt puse pe coloana 6 din jurnalul de
cumparari: Cumparari scutite de TVA (Rapoarte -> Contabiltate ->
Jurnalul de cumparari);
Versiunea 3.17.s [15-Sep-2003]
- bonurile de consum se pot transfera în contabilitate, în registrul
NC_BON_C – Nota contabila pentru bonurile de consum (Utilitare ->
Transferuri contabilitate –> Transferuri bonuri de consum);
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Versiunea 3.17.r [13-Sep-2003]
- se pot introduce corectii pentru clienti/furnizori. Corectiilor li se
pot asocia operatii contabile (Actualizari -> Acte primare -> Solduri);
- corectiile se pot transfera în contabilitate, în registrul NC_COREC –
Nota
contabila
pentru
corectii
clienti/furnizori
(Utilitare
->
Transferuri contabilitate –> Transferuri corectii);
Versiunea 3.17.p [09-Sep-2003]
- la contarea operatiilor contabile selectia contului analitc se poate cu
ordonare dupa nume click-stanga sau cu ordonare dupa cont click-dreapta
(Actualizari -> Contabilitate -> Contari);
Versiunea 3.17.o [08-Sep-2003]
- la contarea operatiilor contabile selectia contului analitc se poate cu
ordonare dupa nume click-stanga sau cu ordonare dupa cont click-dreapta
(Actualizari -> Contabilitate -> Contari);
- la actualizarea actelor primare de casa, a fost adaugat buton de salt
rapid la alt tip de document (Actualizari -> Acte primare -> Casa);
Versiunea 3.17.n [04-Sep-2003]
- la actualizarea stocului initial al gestiunilor a fost implementata
politica de securitate pentru actualizarea valorii stocului initial în
preturi de achizitie 2;
- se poate actualiza valoarea stocul initial al gestiunilor si în preturi
de achizitie 2 (Actualizari -> Gestiune -> Stoc initial);
Versiunea 3.17.m [03-Sep-2003]
- la raportul pentru profit/pierderi la facturile emise se poate evalua
FIFO si dupa preturile de achizitie 2 (Rapoarte -> M.S.S. -> Profit ->
Modul de evaluare al preturilor de achizitie: FIFO (First In – First
Out [preturi de achizitie 2]);
- stocul la data cantitativ si valoric se poate evalua si dupa preturile
de achizitie 2 (Rapoarte -> Gestiune -> Stoc la data -> Model raport:
Stoc valoric -> Mod de evaluare stoc: FIFO (First In First Out)
(cumulare/loturi) PA2);
Versiunea 3.17.k [01-Sep-2003]
- articolele notei de receptie din plus de inventar se pot evalua automat
dupa o noua metoda: Ultima intrare mai veche de trei luni;
- la fiecare nota de receptie se poate tine al doilea rând de preturi de
achizitie. Optiunea este disponibila la operatile speciale cu clickdreapta pe butonul: Stabilire / evaluare preturi de achizitie si este
disponibila doar pentru notele de intrare receptie pentru depozit;
Versiunea 3.17.j [29-Aug-2003]
- la actualizarea facturilor de la furnizor intern se pot introduce
preturi cu doua zecimale (Actualizari -> Facturi -> Factura de la
furnizor intern);
- se pot clona documente în Factura de la furnizor extern (import);
Versiunea 3.17.i [28-Aug-2003]
- la actualizarea codurilor de corespondeta clienti/furnizori trebuie
actualizati si coeficienti de echivalare si unitatea de masura a
clientului/furnizorului (Actualizari -> Gestiuni -> Produse -> Coduri
CF);
Versiunea 3.17.g [27-Aug-2003]
- pretul articolelor notelor de receptie se poate introduce cu patru
zecimale;
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Versiunea 3.17.f [26-Aug-2003]
- articolele notei de receptie din plus de inventar se pot evalua automat
dupa doua metode: Prima intrare dupa data documentului în cursul lunii
si PMPO al intrarilor din ultimele trei luni. Optiunile sunt
disponibile la operatile speciale cu click-dreapta pe butonul:
Stabilire / evaluare preturi de achizitie;
- în raportul de fisa contului, selectia contului analitic se poate face
cu ordonare dupa denumirea sau cont (Rapoarte -> Contabilitate -> Fisa
cont -> Analitic [Click-stânga: Nume / Click-dreapta: Cont]);
- la actualizarea operatorilor au fost adaugate câmpuri noi: codul
numeric personal, seria si numarul actului de identitate (Securitate ->
Editare operatori);
Versiunea 3.17.e [25-Aug-2003]
- raportul de stoc la data valoric se poate genera FIFO cu defalcarea
stocului pe loturi (Rapoarte -> Gestiune -> Stoc la data [Model raport:
Stoc valoric]->[Mod de evaluare: FIFO (First In – Firs Out) (loturi)]);
- transferul stocului final dintr-o luna ca stoc initial în luna
urmatoare se poate face simultan pentru toate gestiunile (nu se
selecteaza nici o gestiune) pentru metoda de evaluare: FIFO (First In First Out) (Utilitare -> Gestiune -> Transfer stoc final în luna
urmatoare (initial));
- transferul stocului final dintr-o luna ca stoc initial în luna
urmatoare se face pentru pentru metoda de evaluare: FIFO (First In First Out) prin generarea de loturi ca stoc initial în luna urmatoare
(Utilitare -> Gestiune -> Transfer stoc final în luna urmatoare
(initial));
Versiunea 3.17.d [22-Aug-2003]
- în raportul de vânzari agenti/depozite/magazine & productie/servicii au
fost adaugate coloane pentru numarul de linii ale facturilor si media
de linii pe facturi (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari -> Vânzari
agenti/depozite/magazine & productie/servicii);
- stocul initial al gestiunii este definit acum din loturi care sunt
particularizate de numar si data (Actualizari -> Gestiune -> Stoc
initial);
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea stocului
initial al gestiunilor;
Versiunea 3.17.c [14-Aug-2003]
- în raportul de vânzari la nivel de articole a fost adaugata coloana
pentru numarul de clienti (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari -> Vânzari la
nivel de articole);
Versiunea 3.17.b [12-Aug-2003]
- raportul pentru operatile contabile se poate exporta în fisier Excel
(Rapoarte -> Contari -> Rapoarte [Shift+F9] -> In fisier [Alt+F]};
- în raportul pentru operatile contabile se poate filtru pentru operatile
care contin un anumit cont sintetic sau analitic (Rapoarte -> Contari > Rapoarte [Shift+F9]);
Versiunea 3.17.a [12-Aug-2003]
- raportul pentru balanta contabila se poate exporta în fisier Excel
(Rapoarte -> Contabilitate -> Balanta contabila -> In fisier [Alt+F]};
Versiunea 3.16.z [11-Aug-2003]
- exportul operatilor contabile se face si cu informatile despre
registrele contabile de care apartin (Utilitare -> Export -> Operatii
contabile);
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importul operatilor contabile este dublat si de importul registrelor
contabile de care apartin si care nu se regasesc în nomenclatorul de
register (Utilitare -> Import -> Operatii contabile);

Versiunea 3.16.y [09-Aug-2003]
- raportul de stoc la data cantitativ si valoric se poate genera pentru
toate gestiunile (prin cumulare) (Rapoate -> Gestiune -> Stoc la data > Model raport: Stoc valoric - Gestiune: Nu se selecteaza nimic);
Versiunea 3.16.x [08-Aug-2003]
- în raportul de facturi si solduri neîncasate se poate filtru pentru
facturile care contin produse dintr-o anume categorie, marca sau chiar
un anumit produs (Rapoarte -> MSS -> Încasari -> Facturi si solduri în
perioada neîncasate la o data);
- în raportul de vânzari la nivel de factura au fost adaugate informatii
cu privire la restul de plata si numarul de zile de încasare al
facturilor. Deasemenea raportul poate fi filtrat si dupa numarul de
zile de încasare al facturilor (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari ->
Vânzari la nivel de factura (grupare pe a/d/m & p/s);
- la utilitarele pentru generarea automata de note contabile a fost
adaugata optiunea de generare automata a notei contabile de descarcare
a gestiunii (Utilitare -> Contabilitate -> Generare automata de note
contabile -> Nota de descarcare a gestiunii);
- la utilitarele pentru contabilitate a fost creata optiunea de Stergeri
globale din contabilitate care are doua module: Stergere globala din
planul de conturi si Stergere tranzactii contabile din registre
(Utilitare -> Contabilitate);
Versiunea 3.16.w [07-Aug-2003]
- raportul de stoc la data cantitativ se poate genera pentru toate
gestiunile (prin cumulare) (Rapoate -> Gestiune -> Stoc la data ->
Model raport: Stoc cantitativ - Gestiune: Nu se selecteaza nimic);
- la utilitarele pentru contabilitate a fost adaugata optiune pentru
generarea automata de note contabile, cu posibilitatea de a genera
automat nota contabila de încarcare-descarcare a gestiunii de adaosul
comercial (Utilitare -> Contabilitate -> Generare automata de note
contabile -> Nota de încarcare-descarcare a gestiunii de adaosul
comercial);
Versiunea 3.16.v [06-Aug-2003]
- gestiunile se pot echivala
Gestiune -> Gestiuni);

în

planul

de

conturi

(Actualizari

->

Versiunea 3.16.u [05-Aug-2003]
- la utilitarele pentru importul de baze de date a fost adaugata o noua
optiune pentru importul operatilor (tranzactilor) contabile (Utilitare
-> Import -> Operatii contabile);
Versiunea 3.16.t [04-Aug-2003]
- la utilitarele pentru recalculari de numere si sau valori a fost
adaugata o noua optiune: Rulaje case si banci (Utilitare -> M.S.S. ->
Recalculare numar si/sau valoare documente -> Rulaje case si banci);
- la utilitarele pentru exportul de baze de date a fost adaugata o noua
optiune pentru exportul operatilor (tranzactilor) contabile (Utilitare
-> Export -> Operatii contabile);
- se pot introduce NIR-urile de productie (Actualizari -> Acte primare ->
N.I.R.-uri -> Nota de intrare receptie din productie);
Versiunea 3.16.s [31-Jul-2003]
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la utilitarele pentru transferurile în contabilitate a fost adaugata o
noua optiune: Transferuri solduri clienti, furnizori (Utilitare ->
Transferuri contabilitate -> N.I.R.-uri -> Transferuri solduri clienti,
furnizori); Operatiile contabile se transfera în registrul NC_SOLD ->
Nota contabila de solduri clienti/furnizori);
comisoanele si dobanzile bancare se pot introduce si cu valori
negative;
în factura de la furnizor extern (import) valoarea transportului se
poate distribuii proportional cu valoarea EXW pentru fiecare articol;

Versiunea 3.16.r [25-Jul-2003]
- se pot introduce NIR-urile de compensare ( Actualizari -> Acte primare
-> N.I.R.-uri -> Nota de intrare receptie pentru compensari );
- raportul de evaluare a profitului si pierderii la nivel de factura se
poate genera cu evaluare FIFO si PAB si fara selectarea gestiuni,
conditie care este echivalenta cu generarea raportului pentru toate
gestiunile (Rapoarte -> M.S.S. -> Profit);
- în raportul de evaluare a profitului si pierderii la nivel de factura
se poate pune filtru si pentru facturile care contin o anumita
categorie, marca sau produs (Rapoarte -> M.S.S. -> Profit);
Versiunea 3.16.p [24-Jul-2003]
- se pot introduce NIR-urile de compensare ( Actualizari -> Acte primare
-> N.I.R.-uri -> Nota de intrare receptie pentru compensari );
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea actelor
primare din casa (Actualizari -> Acte primare -> Casa);
- a fost activata optiunea cu rapoartele pentru foile de varsamânt
(Actualizari -> Acte primare -> Casa/Banca -> Foi de varsamânt ->
Rapoarte [Shift+F9]);
Versiunea 3.16.o [16-Jul-2003]
- la utilitarele pentru transferurile de tranzactii a fost adaugata o
noua optiune pentru transferurile de tranzactii între gestiuni
(Utilitare -> Acte primare -> Transferuri de tranzactii -> Transferuri
de tranzactii între gestiuni);
- a fost adaugata o noua optiune în meniul de securitate care permite
delogarea operatorilor nedelogati din fisierul de loguri (Securitate ->
Delogare operatori);
- la utilitarele pentru transferurile de tranzactii a fost adaugata o
noua optiune pentru transferurile de tranzactii între case ( Utilitare
-> Acte primare -> Transferuri de tranzactii -> Transferuri de
tranzactii între case );
Versiunea 3.16.n [11-Jul-2003]
- a fost implementata politica de securitate pentru pentru actualizarea
facturilor de la furnizor extern (import) (Actualizari -> Acte primare
-> Facturi -> Factura de la furnizor extern (import));
Versiunea 3.16.m [09-Jul-2003]
- în raportul operatiilor contabile a fost adaugata optiune pentru
formatul raportului care contine patru variante: Detaliat cu toate
operatiile, Detaliat cu subtotal pe zi, Sinteza pentru perioada si
Sinteza cu subtotal pe zile (Actualizari -> Contabilitate -> Contari ->
Raporte [Shift+F9] -> Format raport);
Versiunea 3.16.k [08-Jul-2003]
- raportul pentru balanta clienti în perioada se poate genera cu o noua
optiune pentru afisarea valorii încasarilor nepunctate (Rapoarte ->
M.S.S. -> Încasari -> 5) Balanta clienti în perioda pentru facturi si
încasari -> Includ în raport restul de punctat);
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Versiunea 3.16.j [07-Jul-2003]
- se pot introduce bonurile fiscale de la furnizori (Actualizari -> Acte
primare -> Bonuri fiscale -> Bon fiscal de la furnizor);
Versiunea 3.16.i [05-Jul-2003]
- se pot introduce transferurile între case (Actualizari -> Acte primare
-> Transferuri între case);
Versiunea 3.16.h [03-Jul-2003]
- a fost implementata politica de securitate pentru pentru actualizarea
codului fiscal dupa adaugarea partenerului si pentru posibilitatea de a
introduce mai mult de doi parteneri cu aceeasi denumire sau acelasi cod
fiscal (Actualizari -> Parteneri);
- la clonarea avizelor în facturi sau comenzi termenul de plata pe
facturi sau comenzi se completeaza automat cu termenul de plata maxim
al clientului;
- raportul de facturi si solduri neîncasate se poate genera cu o noua
optiune pentru afisarea valorii încasarilor nepunctate (Rapoarte ->
M.S.S. -> Încasari -> 1) Facturi si solduri în perioada neîncasate la o
data -> Includ în raport restul de punctat);
Versiunea 3.16.g [02-Jul-2003]
- la actualizarea chitantelor pentru clienti, se afiseaza mesaj de
avertizare daca mai exista cel putin o chitanta cu acelasi numar
(Actualizari -> Acte primare -> Casa -> Chitante clienti);
Versiunea 3.16.f [30-Jun-2003]
- se pot introduce biletele la ordin emise catre furnizori ( Actualizari
-> Acte primare -> Banca -> B.O. furnizori );
- a fost adaugat un nou model de raport de vânzari (Rapoarte -> M.S.S. ->
Vânzari -> Vânzari la nivel de factura cu articole pe a/d/m & p/s);
Versiunea 3.16.e [26-Jun-2003]
- se pot introduce CEC-urile emise catre furnizori (Actualizari -> Acte
primare -> Banca -> CEC-uri furnizori);
Versiunea 3.16.d [24-Jun-2003]
- la actualizarea partenerilor au fost adaugate câmpuri pentru al doilea
telefon, a doua persoana de contact si pentru observatii, acest câmp
fiind mutat de la parametrii de vânzari, fiind disponibil pentru toate
tipurile de parteneri;
Versiunea 3.16.c [19-Jun-2003]
- a fost adaugata o noua optiune: Operatii în calendarul de lucru pentru
gestiuni în (Utilitare -> Gestiune), care se foloseste pentru a închide
sau deschide global mai multe gestiuni într-o anumita perioada de timp;
Versiunea 3.16.b [19-Jun-2003]
- la selectia clientului când se actualizeaza facturi se poate
filtru pentru clienti care încep cu un anumit sir de caractere;

face

Versiunea 3.16.a [18-Jun-2003]
- a fost adaugat un nou raport la cele de gestiune pentru articolele din
avizele de transfer marfa la client (Rapoarte -> Gestiune -> Articole
avize TC);
- optiunea de export pentru preturile produselor (Utilitare -> Export ->
Preturi produse) a fost transformata în doua: Lista de preturi (de
vânzare) si Preturi de achizitie de baza; Noua optiune a fost creata
pentru a se putea exporta preturile de achizitie de baza;
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Versiunea 3.15.z [16-Jun-2003]
- a fost adaugata o noua optiune de evaluare a stocului valoric la o
anumita data: PAB (Preturile de achizitie de baza) (Rapoarte ->
Gestiune -> Stoc la data);
Versiunea 3.15.y [13-Jun-2003]
- a fost adaugata o noua optiune în meniul de operatii speciale: Evaluare
discount de linie conform lista de pret;
Versiunea 3.15.x [12-Jun-2003]
- se pot face punctaje cu valori negative atât pentru încasari cât si
pentru plati;
- a fost implementata politica de securitate pentru generarea de punctaje
negative;
- stergerea punctajelor fara corespondenta se poate face fie pentru luna
curenta fie pentru anul current (Utilitare -> M.S.S. -> Stergere
punctaje încasari fara corespondenta / Stergere punctaje plati fara
corespondenta -> Click-stânga: Luna curenta / Click-dreapta: Anul
curent);
Versiunea 3.15.v [09-Jun-2003]
- se pot actualiza facturile de la furnizor extern (import) (Actualizare
-> Acte primare -> Facturi -> Factura de la furnizor extern (import));
Versiunea 3.15.u [04-Jun-2003]
- la actualizarea NIR-urilor se poate distribuii automat o valoare la
toate articole; Aceasta optiune se foloseste în cazul în care se
doreste introducerea în pretul de achizitie si a altor elemente de
calcul: transport, servicii, samd;
Versiunea 3.15.t [02-Jun-2003]
- la vizualizarea încasarilor si platilor a fost inclus câmp pentru
ultima actualizare, unde este indicat codul operatorului care a facut
ultima actualizare cât si data si ora la care a fost facuta;
- se poate actualiza nomeclatorul de atribute pentru afacerile potentiale
(Actualizari -> M.S.S. -> C.R.M. -> Afaceri potentiale -> Atribute
[Click-dreapta]);
- la actualizarea platilor prin ordine de plata catre terti / buget de
stat se poate actualiza si contul contabil corespondent (Actualizari ->
Acte primare -> Banca -> O.P. terti/buget stat);
Versiunea 3.15.s [30-Mai-2003]
- în modul de C.R.M. a mai fost adauga o noua optiune unde se tine
evidenta afacerilor potentiale (Actualizari -> M.S.S. -> C.R.M. ->
Afaceri potentiale);
- în modul de recalculari de numere si/sau valoare documente a mai fost
adaugata o noua optiune (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar
si/sau valoare documente -> Documente emise pe case);
Versiunea 3.15.r [29-Mai-2003]
- au fost introdusi doi noi parametrii la datele despre unitate: adresa
punctului de lucru si capitalul social (Actualizari -> Date unitate ->
Parametrii unitate);
Versiunea 3.15.p [28-Mai-2003]
- la actualizarea NIR-urilor pretul unitar se poate introduce cu doua
zecimale (Actualizari -> Acte primare -> N.I.R.-uri);
- anularea NIR-urilor care au introduse si documentele (neanulate!) de
însotire prin operatia de clonare generala (Utilitare -> Contabilitate
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-> Clonare generala de NIR-uri în facturi furnizor) nu mai este
posibila. Pentru ca anularea sa fie posibila trebuie anulat sau sters
documentul de însotire;
Versiunea 3.15.o [27-Mai-2003]
- la vizualizarea fisierului de personal a fost activata optiunea de
cautare (Actualizari -> Salarii -> Personal -> Vizualizare/Cautare
[Shift+F3]);
- se poate lista (pe ecran si la imprimanta) nomenclatorul de documente
(Actualizari -> Contabilitate -> Documente -> Listare pe ecran [Alt+E]
/ Listare la imprimanta [Shift+F9]);
- se pot actualiza clasele de clienti (Actualizari -> M.S.S. -> Clase);
- a fost implementata politica de securitate pentru tipurile si clasele
de clienti (Actualizari -> M.S.S. -> Clase / Tipuri);
- la capitolul cu parametrii de vânzari pentru clienti se poate stabilii
tipul si clasa clientului (Actualizari -> M.S.S. -> Clienti ->
Parametrii de vânzari -> Clasa client / Tip client);
Versiunea 3.15.n [26-Mai-2003]
- la actualizarea facturilor, comenzilor si NIR-urilor se poate ajusta
TVA-ul; Aceasta optiune se foloseste în cazul în care documentul care
se introduce în baza de date (emis manual sau cu alt sistem care
rotunjeste in mod diferit) are alta valoare pe coloana de TVA, diferita
de cea calculata de ERP;
- la actualizarea planului de conturi sintetice au fost adaugati doi noi
parametrii: 1) starea contarii care poate sa aiba una din valorile:
OPRITA, PERMISA sau CU ANALITIC (acest parametru stabileste cum poate
fi utilizat contul într-o operatie contabila) si 2) daca contul
participa la închiderea automata a conturilor de venituri si
cheltuieli;
- se pot actualiza tipurile de clienti (Actualizari -> M.S.S. -> Tipuri);
Versiunea 3.15.m [22-Mai-2003]
- a fost adaugata o noua optiune la
transferul tuturor clientilor de pe
M.S.S. -> Transferuri de clienti între
- a fost adaugat un nou raport la cele
au generat stoc negativ în gestiune
stoc negativ);

utilitarele M.S.S., care permite
un agent pe altul (Utilitare ->
agenti);
de gestiune pentru miscarile care
(Rapoarte -> Gestiune -> Miscari

Versiunea 3.15.k [21-Mai-2003]
- avizele de transfer marfa la client (avize care scad gestiunea) se pot
transforma în avize de însotire cu încarcarea automata a gestiunii.
Operatia este disponibila la operatii speciale si se foloseste în cazul
facturarii marfii care a fost deja trimisa cu aviz. Validarea facturii
care înlocuieste avizul transformat va descarca gestiunea;
- raportul pentru extrasul de cont de banca se poate genera pentru toate
bancile simultan (prin neselectarea bancii pentru care se ruleaza
raportul) (Rapoarte -> Contabilitate -> Extras de cont banca);
Versiunea 3.15.j [20-Mai-2003]
- a fost adaugata o noua optiune la utilitarele pentru inconsistentele
din baza de date, pentru recodificarea tranzactilor cu coduri ERP
dublate pentru evenimentele CRM si detaliile documentelor din gestiune
(Utilitare -> Inconsistente în baza de date -> Recodificare coduri ERP
dublate);
- la adaugarea punctajelor, lista facturilor este ordonata dupa data si
numar;
Versiunea 3.15.i [19-Mai-2003]
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a fost adaugata o noua optiune la utilitarele pentru contabilitate:
Închidere automata de conturi, unde este activa optiunea de închidere a
conturilor de venituri si cheltuieli (Utilitare -> Contabilitate ->
Închidere automata de conturi -> Închidere conturi de venituri si
cheltuieli);

Versiunea 3.15.h [17-Mai-2003]
- se pot actualiza facturile din gestiune agent la client (Actualizare ->
Acte primare -> Facturi -> Factura din gestiune agent la client);
- plajele de numere ale gestiunilor pentru documente se pot actualiza cu
numere între 6 si 12 digitii (Actualizare -> Gestiune-> Gestiuni);
Versiunea 3.15.g [14-Mai-2003]
- actele primare de casa se pot transfera în registrul de casa ca si
operatii contabile (Utilitare -> Transferuri contabilitate -> Actele
primare de casa în registrul de casa);
Versiunea 3.15.f [12-Mai-2003]
- se pot actualiza avizele pentru transfer între gestiuni (Actualizare ->
Acte primare -> Avize -> Aviz pentru transfer între gestiuni);
- au fost adaugate câmpuri pentru cod furnizor si descriere la
înregistrarea ofertelor de preturi (Actualizari -> Gestiune -> Oferte
pret);
Versiunea 3.15.e [06-Mai-2003]
- a fost adaugata o noua metoda de evaluarea a profitului/pierderii pe
facturi: PAB (Preturile de achizitie de baza). Metoda de evaluare poate
fi selectata atât în raportul de evaluare profit/pierdere la nivel de
factura de la operatii speciale la facturile din depozit cât si la
raportul de profit/pierdere pentru toate facturile din depozit
(Rapoarte -> M.S.S. -> Profit);
Versiunea 3.15.d [05-Mai-2003]
- se pot actualiza avizele pentru transfer marfa la client ( Actualizare
-> Acte primare -> Avize -> Aviz pentru transfer marfa la client );
Versiunea 3.15.c [29-Apr-2003]
- la raportul cu balanta furnizorilor a fost adaugata optiune pentru
formatul de raport, cu doua variante (Rapoarte -> M.S.S. -> Plati ->
Balanta furnizori în perioda pentru facturi si plati -> Format raport:
Detaliat (cu toate tranzactiile) / Raport de sinteza);
Versiunea 3.15.b [25-Apr-2003]
- daca la introducerea codului de produs când se actulizeaza articolele
facturilor sau comezilor, codul nu exista, se propune o lista pentru
selectie cu produsele care încep cu un sir de caractere aproape de
sirul de character introdus;
Versiunea 3.15.a [24-Apr-2003]
- a fost implementata politica de securitate pentru comenzi (Actualizari
-> Acte primare -> Comenzi);
- se poate introduce discount de linie pe facturi si comenzi pentru
produse;
- a fost implementata politica de securitate pentru accesul la discountul
de linie pe facturi si comenzi;
- la raportul cu balanta clientilor a fost adaugata optiune pentru
formatul de raport, cu doua variante (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari ->
Balanta clienti în perioda pentru facturi si încasari -> Format raport:
Detaliat (cu toate tranzactiile) / Raport de sinteza);
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Versiunea 3.14.z [21-Apr-2003]
- la meniul de utilitare a fost adaugata o noua optiune: Inconsistente în
baza de date care contine trei submodule: Stergere încasari cu coduri
ERP dublate, Stergere plati cu coduri ERP dublate, Stergere punctaje cu
coduri ERP dublate;
- la raportul cu încasarile pe agenti (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari ->
Încasari agenti/depozite/magazine/centre cost/solduri) a fost adaugata
optiune pentru modul de extragere a alocarii agentilor la încasari cu
doua variante: Prin punctajele încasarilor, Din alocarea clientilor pe
agenti;
- a fost adaugat codul numeric personal în sectiunea de subsol pentru
facturi si avize;
Versiunea 3.14.y [15-Apr-2003]
- a fost adaugata o noua optiune la recalcularea numarului de documente:
Solduri la zi furnizori (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar
si/sau valoare documente -> Solduri la zi furnizori);
- a fost adaugat un nou format de raport pentru parteneri: Solduri
furnizori (Actualizari -> Parteneri -> Listare [Shift+F9] -> Format
raport -> Solduri furnizori);
Versiunea 3.14.x [14-Apr-2003]
- la adaugarea unui produs în facturi, comenzi si avize daca se opteaza
pentru ordonarea dupa nume se pot filtra produsele care încep cu un
anume sir de caractere;
- la recalcularea rulajelor clientilor au fost adaugati si furnizorii
(Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar si/sau valoare documente ->
Rulaje clienti, furnizori);
- a fost adaugat un nou format de raport pentru parteneri: Solduri
clienti 1 Ian. (Actualizari -> Parteneri -> Listare [Shift+F9] ->
Format raport -> Solduri clienti 1 Ian.);
Versiunea 3.14.w [08-Apr-2003]
- la transferul soldurilor dintr-un an în altul se creaza fisier de log
în excel pentru partenerii neregasiti în anul urmator (Utilitare ->
Transferuri în anul urmator -> Solduri finale->solduri initiale);
- la transferul partenerilor dintr-un an în altul se poate opta între a
transfera un sigur partener sau toti partenerii (Utilitare ->
Transferuri în anul urmator ->
Partenerii cu detalii si conturi
[<Click-stânga> Toti partenerii / <Click-dreapta> Un singur partener]);
Versiunea 3.14.v [07-Apr-2003]
- a fost activat raportul pentru facturile furnizorilor platite în plus
(Rapoarte -> M.S.S. -> Plati -> Facturi si solduri în perioada platite
în plus);
- a fost activat raportul pentru platile nepunctate pentru întreaga lor
valoare (Rapoarte -> M.S.S. -> Plati -> Plati fara punctaje pentru
întreaga lor valoare);
- a fost blocata pornirea programului de doua ori a de pe aceasi statie;
- listele de inventar se pot exporta în fisier cu format excel
(Actualizari -> Gestiune -> Inventariere -> Articole -> In fisier
[Alt+F]);
Versiunea 3.14.u [04-Apr-2003]
- la recalcularea creditelor clientilor la valoarea creditelor este
adagata si valoarea soldului de la 1 ianuarie (Utilitare -> M.S.S. ->
Recalculare numar si/sau valoare documente -> Credite clienti);
Versiunea 3.14.t [03-Apr-2003]
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au fost adaugate încasarile neconfirmate în raportul de balanta clienti
(Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari -> Balanta clienti în perioda pentru
facturi si încasari);

Versiunea 3.14.s [02-Apr-2003]
- a fost adaugat sold initial în raportul de balanta clienti (Rapoarte ->
M.S.S. -> Încasari -> Balanta clienti în perioda pentru facturi si
încasari);
- a fost adaugata o noua optiune la transfer în anul urmator: Solduri
finale->solduri initiale (Utilitare -> Transferuri în anul urmator ->
Solduri finale->solduri initiale);)
Versiunea 3.14.r [31-Mar-2003]
- a fost adaugata o noua optiune la rapoartele de plati cu balanta
furnizor versus balanta client în perioda (Rapoarte -> M.S.S. -> Plati
-> Balanta furnizor versus balanta client în perioda);
Versiunea 3.14.p [26-Mar-2003]
- se pot înregistra oferte de preturi si pentru furnizorii care nu sunt
în baza de date (Actualizari -> Gestiune -> Oferte pret);
- la actualizarea produselor a fost creat câmp pentru taxele vamale si
pentru transport;
Versiunea 3.14.n [26-Mar-2003]
- listarea facturilor si avizelor se poate face cu translatare de coduri,
optiune care se poate folosi pentru clienti care cer ca documentele sa
fie emise conform codurilor lor;
- a fost adaugata o noua optiune la recalcularea numarului de documente:
Rulaje clienti (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar si/sau valoare
documente -> Rulaje clienti);
Versiunea 3.14.m [24-Mar-2003]
- a fost creat o noua optiune la rapoarte M.S.S.: Evolutii unde au fost
aduse rapoartele de evolutie a încasarilor si platilor (Rapoarte ->
M.S.S. -> Evolutii -> Încasari/Plati);
- a fost creat un nou raport de încasari (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari
-> Încasari agenti/depozite/magazine/centre cost/solduri);
- la raportul de evenimente C.R.M. a mai fost adaugat un nou format de
raport cu doua optiuni: A4 peisaj si A4 portret (Rapoarte -> M.S.S. ->
C.R.M. -> Evenimente C.R.M. clienti, agenti în perioada);
- a
fost
implementata
politica
de
securitate
pentru
compensari
(Actualizari -> Acte primare -> Compensari -> Clienti/Furnizori);
Versiunea 3.14.k [19-Mar-2003]
- la operatii speciale a fost adaugata o noua optiune: Actualizare
operatii contabile, optiunea fiind activa doar pentru facturile de la
furnizor intern;
Versiunea 3.14.j [17-Mar-2003]
- a fost adaugata o noua optiune la recalcularea numarului de documente:
Documente emise pe banci (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar
si/sau valoare documente -> Documente emise pe banci);
- la modulul de transferuri de tranzactii a fost adaugata o noua optiune:
Transferuri de tranzactii între banci (Utilitare -> Transferuri de
transzactii -> Transferuri de tranzactii între banci), optiune care
contine doua submodule: Transferuri de tranzactii între bancile unui
partener si Transferuri de tranzactii între bancile unitatii;
- la actualizarea planului de conturi se poate actualiza daca contul este
bilantier sau nu;
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Versiunea 3.14.i [14-Mar-2003]
- a fost creat un nou raport: Clienti fara evenimente C.R.M. (Customer
Relationship Management), raport care are optiuni în a pune filtre pe
tipuri de evenimente si de a determina clienti care desi au avut
evenimente într-o perioada nu au evenimente în perioada urmatoare;
Versiunea 3.14.h [13-Mar-2003]
- a fost creata o noua grupa de rapoarte M.S.S. si anume C.R.M. (Customer
Relationship
Management)
unde
raportul
evolutie
vizite
a
fost
transformat într-un nou raport: Evenimente C.R.M. clienti, agenti în
perioada (Rapoarte -> M.S.S. -> C.R.M. -> Evenimente C.R.M. clienti,
agenti în perioada), raport pentru care au fost aduse îmbunatatiri:
filtre pe tipuri de evenimente cu doua formate de raport: Detaliat
pentru fiecare agent/client în parte sau Raport de sinteza;
- drepturile de operare M.S.S. se pot copia de la un agent la altul
(Actualizari -> M.S.S. -> Agenti -> Drepturi M.S.S. -> Click-dreapta);
- se pot introduce compensarile între clienti/furnizori (Actualizari ->
Acte primare -> Compensari -> Clienti/Furnizori);
Versiunea 3.14.g [05-Mar-2003]
- la actualizarea partenerilor a fost creat câmp pentru soldul la 1
Ianuarie (Actualizari -> Parteneri);
- a fost creat raport pentru articolele comenzilor (Rapoarte -> Gestiune
-> Articole comenzi);
- se pot introduce ofertele de preturi de la furnizori (Actualizari ->
Gestiune -> Oferte pret);
- a fost implementata politica de securitate pentru licitatiile pentru
cumparare de valuta (Acte primare -> Banca -> Licitatii valuta);
- a fost implementata politica de securitate pentru ofertele de preturi
de la furnizori (Actualizari -> Gestiune -> Oferte pret);
- la actualizarea dispozitiilor de plata, daca benficiarul este în
fisierul de personal, acesta se poate selecta din lista fisierului de
personal, numele si prenumele seria si numarul actului de identitate,
completandu-se automat (Actualizari -> Acte primare -> Casa ->
Dispozitii de plata);
- la actualizarea dispozitiilor de încasare, daca platitorul este în
fisierul de personal, acesta se poate selecta din lista fisierului de
personal, numele si prenumele, completandu-se automat (Actualizari ->
Acte primare -> Casa -> Dispozitii de încasare);
Versiunea 3.14.f [04-Mar-2003]
- se pot introduce liniile credit primite (Actualizari -> Acte primare ->
Banca -> Linii credit primite);
- se pot introduce platile catre liniile credit primite (Actualizari ->
Acte primare -> Banca -> Linii credit achitate);
- se pot introduce ordinele de plata încasate pentru transfer între banci
(Acte primare -> Banca -> O.P. transfer încasat);
- se pot introduce ordinele de plata platite pentru transfer între banci
(Acte primare -> Banca -> O.P. transfer platit);
- se pot introduce licitatiile pentru cumparare de valuta (Acte primare
-> Banca -> Licitatii valuta);
- se
pot
introduce
valori
negative
la
actualizarea
chitantelor
(Actualizare -> Acte primare -> Casa -> Chitante clienti/furnizori);
Versiunea 3.14.e [03-Mar-2003]
- a fost creat raport pentru consumurile cu bonuri de consum (Rapoarte ->
Gestiune -> Consumuri cu bonuri);
Versiunea 3.14.d [03-Mar-2003]
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se poate lista Registru de casa (Rapoarte -> Contabilitate -> Registru
de casa);
a fost facut functional raportul de plati pentru facturile de la
furnizori si punctajele lor (Rapoarte -> M.S.S. -> Plati -> Facturi si
solduri în perioada cu punctajele aferente);

Versiunea 3.14.c [27-Feb-2003]
- se pot introduce si lista dispozitiile de plata (Actualizari -> Acte
primare -> Casa -> Dispozitii de plata);
- se pot introduce si lista dispozitiile de încasare (Actualizari -> Acte
primare -> Casa -> Dispozitii de încasare);
Versiunea 3.14.b [27-Feb-2003]
- se poate introduce echivalenta cu codurile de produs ale clientilor sau
furnizorilor pentru produse (Actualizari -> Gestiune/M.S.S. -> Produse
-> Coduri C/F);
Versiunea 3.14.a [25-Feb-2003]
- se pot introduce foile de varsamânt (Actualizari -> Acte primare ->
Casa/Banca -> Foi de varsamânt);
Versiunea 3.12.z [24-Feb-2003]
- se pot introduce CEC-urile pentru numerar (Actualizari -> Acte primare
-> Casa/Banca -> CEC-uri numerar);
- la actualizarea listelor de inventar se pot introduce si articole cu
valoare zero la cantitate (Actualizari -> Gestiune -> Inventariere ->
Articole);
Versiunea 3.12.y [20-Feb-2003]
- la introducerea chitantelor pentru clienti, trebuie selectata
de care apartine documentul (Actualizari -> Acte primare ->
Chitante clienti);
- la introducerea chitantelor de la furnizori, trebuie selectata
de care apartine documentul (Actualizari -> Acte primare ->
Chitante furnizori);

si casa
Casa ->
si casa
Casa ->

Versiunea 3.12.x [19-Feb-2003]
- este afisat mesaj de informare la introducerea numarului de document în
cazul în care mai exista cel putin un document cu numarul introdus.
Mesajul de informare este urmat de o cerere de confirmare cu privire la
pastrarea sau renuntarea la dublarea numarului de document;
- la actualizarea drepturilor de operare (Securitate -> Editare operatori
-> Drepturi) a fost creat buton de activare sau oprire toate drepturile
pentru fiecare nivel de securitate: 01, 02 sau 03;
- a fost creata optiune pentru clonarea generala a NIR-urilor în facturi
furnizor (Utilitare -> Contabilitate -> Clonare generala de NIR-uri în
facturi furnizor)
Versiunea 3.12.w [18-Feb-2003]
- la listarea nomenclatorului de produse (Actualizari -> Gestiune/M.S.S.
-> Listare [Shift+F9]) se poate pune filtru si pentru starea
produselor: vizibile, MSS, oferta, miscare lenta sau miscare rapida;
- se pot actualiza si transferurile între plati (Actualizari -> Acte
primare -> Transferuri -> Plati);
Versiunea 3.12.v [17-Feb-2003]
- la
actualizarea
clientilor
se
vad
si
Încasarile
neconfirmate
(Actualizari -> Parteneri -> Parametrii de vânzari) atât valoarea cât
si numarul lor;
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a fost creata optiune pentru recalcularea încasarilor neconfirmate de
la clienti (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar si/sau valoare
documente -> Încasari neconfirmate);
la actualizarea partenerilor au fost adaugate doua noi câmpuri: pagina
de web si adresa de email (Actualizari -> Parteneri);
la
listarea
partenerilor
(Actualizari
->
Parteneri
->
Listare
[Shift+F9]) în formatul de raport Solduri clienti la zi au fost
introduse si încasarile neconfirmate;
la generarea raportului de stoc la data se poate pune filtru si pentru
starea produselor: MSS, oferta, miscare lenta sau miscare rapida
(Rapoarte -> Gestiune -> Stoc la data);

Versiunea 3.12.u [12-Feb-2003]
- la actualizarea produselor au fost adaugate bife pentru specificarea
starii produselor d.p.d.v.: vizibilitate, MSS, oferta, miscare lenta si
miscare rapida (Utilitare -> Gestiune/M.S.S. -> Produse);
- la generarea raportului cu stocul la o anumita data a fost adaugat un
nou format de raport: Zile stoc (Rapoarte -> Gestiune -> Stoc la data);
Versiunea 3.12.t [11-Feb-2003]
- a fost adaugata a noua optiune la generarea automata a conturilor
analitice pentru parteneri: Generare automata de analitice pentru
furnizori (Utilitare -> Contabilitate -> Generare automata de analitice
pentru parteneri);
- se poate calcula automat stocul minim de referinta în functie de
vânzari si de parametrul zile de stoc (Utilitare -> Gestiune -> Calcul
stoc minim de referinta functie de vânzari);
- se pot transfera în anul urmator si casele unitatii (Utilitare ->
Transferuri în anul urmator -> Conturi banci si case unitate);
Versiunea 3.12.s [11-Feb-2003]
- se pot echivala în planul de conturi sintetice si analitice casele
unitatii (Actualizare -> Date unitate -> Casele unitatii). Click
dreapta la editare pe butonul Analitic genereaza automat cont analitic
în planul de conturi analitice;
Versiunea 3.12.r [10-Feb-2003]
- se pot actualiza si OP-urile catre terti/bugetul de stat ( Actualizare
-> Acte primare -> Banca -> O.P. terti/buget stat );
- se pot echivala în planul de conturi sintetice si analitice conturile
de la banci ale unitatii (Actualizare -> Date unitate -> Conturi de la
banci). Click dreapta la editare pe butonul Analitic genereaza automat
cont analitic în planul de conturi analitice;
- actele primare de banca se pot transfera în registrul de banca ca
operatii contabile (Utilitare -> Transferuri contabilitate -> Actele
primare de banca în registrul de banca);
- în raportul de stoc la data (Rapoarte-> Gestiune -> Stoc la data) sunt
incluse si produsele fara miscari;
- în raportul de stoc la data (Rapoarte-> Gestiune -> Stoc la data) au
fost incluse optiuni noi de filtrare în functie de stocul minim de
referinta (unitati si procente);
Versiunea 3.12.p [6-Feb-2003]
- la generarea documentelor pentru sincronizarea stocului conform cu
lista de inventar (Utilitare -> Gestiune -> Transformari / prelucrari
liste de inventariere -> Generare documente pentru sincronizare stoc) a
fost creata optiune pentru a fi generate documente doar pentru
produsele care apartin listei de inventariere;
Versiunea 3.12.o [5-Feb-2003]
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a fost creat raport pentru extrasul de cont de banca
(Rapoarte -> Contabilitate -> Extras de cont banca);

în

perioada

Versiunea 3.12.n [4-Feb-2003]
- se pot actualiza comisioanele bancare (Actualizare -> Acte primare ->
Banca -> Comisioane);
- a fost creat optiune pentru recalcularea rulajelor de casa si banca
(Utilitare -> Contabilitate -> Recalculare rulaje pentru casa si
banca);
Versiunea 3.12.m [3-Feb-2003]
- se pot actualiza dobânzile bancare (Actualizare -> Acte primare ->
Banca -> Dobânzi);
Versiunea 3.12.k [31-Jan-2003]
- la actualizarea produselor a fost adaugat câmp pentru stocul minim de
referinta (Actualizare -> Gestiune/M.S.S. -> Produse);
- la listarea produselor (Actualizare -> Gestiune/M.S.S. -> Produse ->
Listare [Shift+F9]) au fost adaugate doua noi formate de raport:
Nomenclator stoc minim de referinta (toate produsele) si Nomenclator
stoc minim de referinta (valori mai mari ca zero);
- se pot importa comenzile de la clienti din device-ul mobil;
Versiunea 3.12.j [29-Jan-2003]
- submodulele: Incasari si Plati au fost înlocuite cu trei submodule:
Casa, Banca si Transferuri în modulul de acte primare (Actualizare ->
Acte primare);
- a fost implementata politica de securitate pentru submodulele:
(Actualizare -> Acte primare -> Casa/Banca/Transferuri);
- se pot introduce si valori negative actualizarea actelor primare de
banca (Actualizare -> Acte primare -> Banca);
Versiunea 3.12.i [28-Jan-2003]
- se lista pe formulare fiscale avizele de însotire marfa (factura)
(Actualizare -> Acte primare -> Avize -> Aviz de însotire marfa
(factura));
- la editarea gestiunilor se poate înregistra si pentru avizele fiscale
mesaj permanent la listare;
- au
fost
adaugate
la
întretinere
baze
de
date
si
fisierele:
Obiective_CRM si Realizari_CRM;
- la clonarea de documente a fost adaugat un nou tip de document: Aviz de
însotire marfa (factura);
Versiunea 3.12.h [27-Jan-2003]
- în meniul (Actualizari -> Acte primare -> Casa) se pot opera chitantele
catre clienti si chitantele de la furnizori;
- a fost implementata politica de securitate la actualizarea avizelor
(Actualizare -> Acte primare -> Avize);
- se pot actualiza avizele de însotire marfa (factura)(Actualizare ->
Acte primare -> Avize -> Aviz de însotire marfa (factura));
- optiunea Vizite în M.S.S. a fost transformata în submodulul C.R.M.
(Customer
Relationship
Management)
cu
trei
optiuni:
Obiective,
Realizari si Evenimente;
- în submodulul C.R.M. a fost implementata politica de securitate;
Versiunea 3.12.g [22-Jan-2003]
- conturile sintetice si/sau analitice se pot sterge global din planul de
conturi (Utilitare -> Contabilitate -> Stergere globala din planul de
conturi);
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planul de conturi sintetice si/sau analitice se poate exporta pentru un
alt ERP, printr-un fisier în format Excel (Utilitare -> Export -> Plan
de conturi);
planul de conturi sintetice si/sau analitice se poate importa dintr-un
fisier în format Excel exportat din alt ERP (Utilitare -> Import ->
Plan de conturi);

Versiunea 3.12.f [20-Jan-2003]
- actualizarea pentru date ale unitatii a fost divizata în mai multe
optiuni: Parametrii unitate, Licenta de functionare, Conturile de la
banci, Casele unitatii si Sigla rapoarte. Pentru toate aceste optiuni a
fost implementata politica de securitate;
- se pot definii, modifica si sterge casele unitatii: (Actualizari ->
Date unitate -> Casele unitatii);
- pe factura de la furnizor intern se pot pune articole avand cantitati
cu semne diferite (Actualizari -> Acte primare -> Facturi -> Factura de
la furnizor intern);
- la actualizarea conturilor de la banci ale unitatii a fost introdus
soldul de la 1 Ianuarie;
- se pot lista nomenclatoarele cu casele unitatii si conturile de la
banci ale unitatii (Actualizari -> Date unitate -> Case unitati /
Conturi de la banci -> Imprimanta [Shift+F9] / Ecran [Alt+E]);
Versiunea 3.12.e [15-Jan-2003]
- la actualizarea actelor primare (Actualizari -> Acte primare) au fost
adaugate doua noi optiuni Banca si Casa;
Versiunea 3.12.d [13-Jan-2003]
- facturile catre clienti se pot transfera ca operatii contabile în
contabilitate în Jurnalul de vânzari ( Utilitare -> Transferuri
contabilitate -> Facturile catre clienti în jurnalul de vânzari );
- la utilitare contabilitate a fost adaugata optiunea de a genera automat
conturi analitice clientilor ( Utilitare -> Contabilitate -> Generare
automata de conturi analitice pentru parteneri -> Generare automata de
analitice pentru clienti );
- se pot transfera în anul urmator (Utilitare -> Transferuri în anul
urmator) si Conturile la banca ale unitatii;
Versiunea 3.12.c [9-Jan-2003]
- se pot transfera în anul urmator (Utilitare -> Transferuri în anul
urmator) si Variantele la anularea documentelor;
Versiunea 3.12.b [8-Jan-2003]
- la generarea automata a documentelor pentru sincronizarea stocului din
gestiune conform cu lista de inventar se poate alege si tipul de
documente care se vor genera (Utilitare -> Gestiune -> Transformari /
prelucrari
liste
de
inventariere
->
Generare
documente
pentru
sincronizare stoc);
- se pot transfera în anul urmator (Utilitare -> Transferuri în anul
urmator) si Centrele de cost;
Versiunea 3.12.a [6-Jan-2003]
- la încarcarea device-ului mobil (Actualizari -> M.S.S. -> Sincronizare
-> Incarcare) a fost adaugata o noua optiune care permite generarea de
fisier de încarcare pentru device-ul mobil, încarcarea efectiva putând
fi facuta de pe orice alta statie cu programul Incarcare_device_mobil;
- la descarcare device-ului mobil (Actualizari -> M.S.S. -> Sincronizare
-> Descarcare) a fost adaugata o noua optiune care permite importul
direct din fisier descarcat din device-ul mobil, descarcarea efectiva
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putând
fi
facuta
de
pe
orice
alta
statie
cu
programul
Descarcare_device_mobil;
a fost implementata politica de securitate pentru modulul de comenzi
din device-ul mobil (Actualizari -> M.S.S. -> Agenti -> Drepturi MSS);
la actualizarea agentilor a fost adaugat un nou câmp cu numarul
comenzii curente pentru M.S.S. (Actualizari -> M.S.S. ->Agenti);

Versiunea 3.11.z [27-Dec-2002]
- la generarea automata a documentelor pentru sincronizarea stocului din
gestiune conform cu lista de inventar (Utilitare -> Gestiune ->
Transformari / prelucrari liste de inventariere -> Generare documente
pentru sincronizare stoc) a fost adaugata optiunea de a alege ordinea
articolelor în documentele generate ( dupa: nume, cod, pozitia din
nomenclator ) si se genereaza automat si bonurile de consum;
- în listele de inventar a fost adaugat un câmp de observatii
(Actualizare -> Gestiune -> Inventariere);
- a fost adugat un nou raport pentru gestiune: Diferentele între doua
liste de inventar (Rapoarte -> Gestiune -> Diferente inventar);
Versiunea 3.11.y [17-Dec-2002]
- facturile de la furnizor intern se pot transfera ca operatii contabile
în contabilitate în Jurnalul de cumparari ( Utilitare -> Transferuri
contabilitate -> Facturile de la furnizor intern în jurnalul de
cumparari );
Versiunea 3.11.x [16-Dec-2002]
- listele de inventar se pot aduna, intersecta si diferentia, rezultatul
obtinut fiind tot o lista de inventar ( Utilitare -> Gestiune ->
Transformari
/
prelucrari
liste
de
inventariere
->
Adunari,
intersectii, diferente - liste inventar);
- se poate genera automat NIR-ul din plus de inventar pentru a sincroniza
stocul din gestiune cu o lista de inventariere ( Utilitare -> Gestiune
-> Transformari / prelucrari liste de inventariere -> Generare
documente pentru sincronizare stoc);
Versiunea 3.11.v [12-Dec-2002]
- la actualizarea listelor de inventar (Actualizare -> Gestiune ->
Inventariere) au fost activate butoanele de: Validare, Anulare,
Numerotare, Clonare;
- la actualizarea articolelor listelor de inventar (Actualizare ->
Gestiune -> Inventariere -> Articole) a fost activat butonul de
Vizualizare/Cautare [Shift+F3];
Versiunea 3.11.u [10-Dec-2002]
- a fost adaugat un nou parametru pentru listele de preturi: M.S.S.
(Mobile Sales System) care stabileste daca lista de pret se duce în
M.S.S.;
- a fost adaugat un nou parametru pentru produse: M.S.S. (Mobile Sales
System) care stabileste daca produsul se duce în M.S.S.;
- la
încarcarea
device-ului
mobil
se
manipuleaza
si
informatile
referitoare la produse, liste de pret si preturi;
Versiunea 3.11.t [09-Dec-2002]
- se pot transfera în anul urmator (Utilitare -> Transferuri în anul
urmator): Fisierul de personal,agenti,MSS - Gestiuni, produse, marci,
categorii - Liste de preturi, preturi - Partenerii cu detalii si
conturi - Rute – Discount-uri ;
- la listarea balantelor contabile sintetice este afisat mesaj de
avertizare daca debitul nu este egal cu creditul pentru fircare coloana
în parte;
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a fost activata optiunea de vizualizare/cautare pentru listele de
inventar (Actualizare -> Gestiune -> Inventariere);
la recalcularea numarului de documente emise pe produs sunt luate în
calcul si articolele listelor de inventar (Utilitare -> Gestiune ->
Recalculare numar de documente emise la produse);

Versiunea 3.11.s [05-Dec-2002]
- la listarea jurnalului de vânzari (Rapoarte -> Contabilitate ->
Jurnalul de vânzari), facturile cu TVA zero apar pe coloana 9 (Scutite
fara drept de deducere);
- a fost activata optiunea 6 de la rapoartele despre plati (Rapoarte ->
M.S.S. -> Plati): Balanta furnizori în perioda pentru facturi si plati;
Versiunea 3.11.r [04-Dec-2002]
- la generarea planului de conturi analitice si sintetice într-un an nou,
acestea se preiau automat din anul precedent (daca exista);
Versiunea 3.11.p [28-Nov-2002]
- a fost creat un nou raport pentru vizualizarea corespondetei dintre
NIR-uri si facturile de la furnizori interni (Rapoarte -> Gestiune ->
Corespondenta NIR FFI). Se pot impune filtre pe gestiune, denumirea
furnizorului sau codul fiscal;
Versiunea 3.11.o [15-Nov-2002]
- la meniul de utilitare au fost adaugate doua noi butoane: Transferuri
în luna urmatoare si Transferuri în anul urmator;
- a fost activata optiunea de transfer organizatie în luna urmatoare
(Utilitare -> Transferuri în luna urmatoare -> Transfer organnizatie);
- întretinerea se poate apela extern programului, parametrizabila la anul
de start/stop si unitatea pe care face;
Versiunea 3.11.n [12-Nov-2002]
- la actualizarea informatilor despre vizitele efectuate a fost adaugat
un nou camp pentru KM de la bord (Actualizari -> Acte primare -> M.S.S.
-> Vizite);
Versiunea 3.11.m [06-Nov-2002]
- a fost activata actualizarea pentru NIR-ul din ambalare (Actualizari ->
Acte primare -> NIR-uri -> Nota de intrare receptie din ambalare);
- au fost activate doua optiuni la rapoartele despre plati (Rapoarte ->
M.S.S. -> Plati): 1) Evolutia zilnica a platilor si 2) Facturi si
solduri în perioada neplatite la o data;
Versiunea 3.11.k [30-Oct-2002]
- la actualizarea facturilor din depozit se poate actualiza numarul
comenzii la baza carei sta factura;
- la clonarea comenzii în factura din depozit se transfera automat
numarul comenzii la factura;
- se pot introduce plati prin chitante (Actualizari -> Acte primare ->
Plati -> Chitante);
- se pot lista chitantele si ordine de plata platite (Actualizari -> Acte
primare -> Plati -> Chitante/Ordine de plata -> Listare la imprimanta)
Versiunea 3.11.j [24-Oct-2002]
- în meniul de utilitare a fost creat un nou modul Transferuri de
tranzactii, unde au fost mutate otiunea: Transferuri de tranzactii
între agenti si optiunea: Transferuri de tranzactii între clienti. Tot
în acest modul a fost creata o noua optiune: Transferuri de tranzactii
între furnizori;
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în meniul (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar si/sau valoare
documente) a fost adaugata optiunea: Documente emise pe furnizor;
a fost implementata politica de securitate în modulul de utilitare,
accesul la fiecare optiune fiind conditionat de câte un drept de acces;

Versiunea 3.11.i [23-Oct-2002]
- la
descarcarea/încarcarea
device-ului
mobil
se
manipuleaza
si
informatile referitoare la contactele telefonice si telefoanele
programate;
- la vizualizarea partenerior, agentilor si produsele a fost adaugat un
nou câmp: Ultima actualizare, care contine data si ora ultimei
actualizari si codul operatorului care a efectuat actualizarea;
Versiunea 3.11.h [21-Oct-2002]
- în meniul (Utilitare -> M.S.S.) a fost adaugat o noua optiune:
Transferuri de tranzactii între agenti, cu ajutorul careia se muta
toate tranzactile de pe un agent pe altul cu stergerea agentului de la
care tranzactile au fost transferate. Aceasta optiune a fost creata
pentru corectarea dublarilor de agenti în baza de date. Utilizarea ei
necesita foarte mare atentie deoarece ea este ireversibila, singura
solutie în cazul utilizarii gresite fiind restaurarea din backup;
- în meniul de (Utilitare -> M.S.S. -> Recalculare numar si/sau valoare
documente) a fost adaugat o noua optiune: Documente emise pe agent;
- a fost activata optiunea de listare la actualizarea ordinelor de plata
catre furnizori (Actualizari -> Acte primare -> Plati -> Ordine de
plata -> Listare). Se pot lista platile prin ordine de plata din luna
curenta cu filtre pentru furnizor si documentele cu rest de punctat;
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
încasarilor la Tranzactii card bancar si Transferuri (Actualizari ->
Acte primare -> Incasari);
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
platilor pentru toate submodulele: Chitante, Foi de varsamânt, Ordine
de plata, CEC-uri, Bilete la ordin, Tranzactii card si Transferuri
(Actualizari -> Acte primare -> Plati);
- a fost creat un nou raport pentru intrarile de marfa ale unitatii
(Rapoarte -> Gestiune -> Intrari de marfa). Se pot impune filtre pe
gestiune, denumirea furnizorului sau codul fiscal;
- în raportul de vânzari pe agenti/depozite/magazine & productie/servicii
au fost adaugate doua noi modele: Vânzari pe echipe (cu detalii) si
Vânzari pe echipe (raport sinteza) (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari ->
Vânzari pe agenti/depozite/magazine & productie/servicii);
Versiunea 3.11.g [16-Oct-2002]
- au fost adaugate doua noi tipuri de evenimente la vizite: Contact
telefonic si Telefon programat (Actualizari -> M.S.S. -> Vizite);
Versiunea 3.11.f [14-Oct-2002]
- la descarcarea/încarcarea device-ului mobil se creaza pe calea
fisierelor temporare log de pentru operatia de descarcare/încarcare a
device-ului mobil (Actualizari -> M.S.S. -> Sincronizare -> Incarcare);
- la listarea la imprimanta a comenzilor se poate opta la una din cele
doua variante: Comanda cu preturi si valoare sau Comanda pentru
depozit;
- se poate lista jurnalul de cumparari (Rapoarte -> Contabilitate ->
Jurnalul de cumparari);
Versiunea 3.11.e [9-Oct-2002]
- la încarcarea device-ului mobil, istoria de vizite efectuate si planul
de vizite programate care se transfera în device-ul mobil sunt
ajustabile, valorile implicite fiind doua saptamani în urma si doua
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saptamani în viitor (Actualizari -> M.S.S. -> Sincronizare ->
Incarcare);
device-ul mobil se poate descarca cu posibitatea de a alege la ce sa se
faca import în baza de date: clienti adaugati, clienti updatati,
vizitele efectuate, vizitele programate si activitatile la birou;
la listarea raportului de activitate (Actualizari -> M.S.S. -> Vizite > Listare pe ecran [Alt+E]/Listare la imprimanta [Shift+F9]) pentru
vizitele programate în coloana cu “Ce s-a realizat” se actualizeaza
automat cu starea vizitei programate, mai precis daca a fost sau nu
respectata programarea si daca da: când;

Versiunea 3.11.d [6-Oct-2002]
- a fost creat meniul pentru actualizarea platilor (Actualizari -> Acte
primare -> Plati);
- se pot introduce platile prin OP (Actualizari -> Acte primare -> Plati
-> Ordine de plata), pentru care a fost activata optiunea de punctaj cu
facturile/soldurile furnizorilor;
- a fost adaugata o noua optiune în meniul de utilitare M.S.S.: Stergere
punctaje plati fara corespondenta;
- în meniul de Recalculare numar si/sau valoare documente (Utilitare ->
M.S.S.) au fost adaugate patru noi optiuni: Punctaje facturi clienti,
Punctaje facturi furnizori, Punctaje încasari clienti, Punctaje plati
furnizori;
Versiunea 3.11.c [3-Oct-2002]
- a fost adaugat un câmp nou pentru parola de acces M.S.S. (Mobile Sales
System) a agentilor la aplicatia pentru Pocket-PC (Actualizari ->
M.S.S. -> Agenti -> Parola MSS);
- la adaugarea unei vizite efectuate, se poate selecta data urmatoarei
vizite (programate) (Actualizari -> M.S.S. -> Vizite -> Adaug o noua
înregistrare [Ins]);
- în meniul de Utilitare M.S.S. a fost adaugat o noua optiune:
Recalculare numar si/sau valoare documente în care a fost mutata
recalcularea numarului de credite si valoarea lor pentru clienti si
adaugata o noua optiune pentru recalcularea numarului de Documente
emise pe client;
- în meniul de Utilitare M.S.S. a fost adaugat o noua optiune:
Transferuri de tranzactii între clienti, cu ajutorul careia se muta
toate tranzactile de pe un client pe altul cu stergerea clientului de
la care tranzactile au fost transferate. Aceasta optiune a fost creata
pentru corectarea dublarilor de clienti în baza de date. Utilizarea ei
necesita foarte mare atentie deoarece ea este ireversibila, singura
solutie în cazul utilizarii gresite fiind restaurarea din backup.
- în ecranul unde se introduc parametrii de calcul pentru balanta clienti
într-o perioada (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari -> Balanta clienti în
perioda pentru facturi si încasari) se poate actualiza direct baza de
clienti (click-dreapta pe Client);
Versiunea 3.11.b [27-Sep-2002]
- a fost adaugat un nou format de raport la listarea
partenerilor
(Actualizari -> Parteneri -> Listare [Shift+F9] -> Format raport) :
Solduri clienti la zi si doua noi criterii de ordonare : Sold client la
zi si Limita de credit;
Versiunea 3.11.a [23-Sep-2002]
- la actualizarea parametrilor de vânzari ale clientilor (Actualizari ->
Parteneri -> Parametri de vânzari) a fost adaugat câmpul (editabil) cu
numarul de credite posibil al clientului si câmpurile read-only cu
creditul si numarul de credite ale clientului la momentul editarii;
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la vizualizarea partenerilor (Actualizari -> Parteneri -> Parametri de
vânzari -> Vizualizare/Cautare [Shift+F3]) se vad si parametrii de
vânzari de catre operatorii care au acest drept;
la utilitare M.S.S. a fost adaugata optiune de recalcularea creditelor
si numarul lor la clienti;
a fost implementata politica de securitate pentru validarea facturilor
peste limita de credit si numarul credite ale clientilor pentru:
factura din depozit la client prin agent, factura din depozit direct la
client si factura pentru servicii sau productie;
a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
datelor unitatii (Actualizari -> Date Unitate) si conturilor de la
banci ale unitatii (Actualizari -> Date Unitate -> Conturi);
se pot actualiza conturile de banci ale unitatii si în momentul
introducerii încasarilor prin OP (Actualizari -> Acte primare ->
Încasari -> Ordine de plata -> Adaug o noua înregistrare [Ins] ->
Click-dreapta pe Banca si contul unitate), CEC-uri (Actualizari -> Acte
primare -> Încasari -> CEC-uri -> Adaug o noua înregistrare [Ins] ->
Click-dreapta pe Banca si contul unitate) si bilete la ordin
(Actualizari -> Acte primare -> Încasari -> Bilete la ordin -> Adaug o
noua înregistrare [Ins] -> Click-dreapta pe Banca si contul unitate);
se pot actualiza clienti si în momentul introducerii încasarilor prin:
chitante (Actualizari -> Acte primare -> Încasari -> Chitante -> Adaug
o noua înregistrare [Ins] -> Click-dreapta pe Client), CEC-uri
(Actualizari -> Acte primare -> Încasari -> CEC-uri -> Adaug o noua
înregistrare [Ins] -> Click-dreapta pe Client) si bilete la ordin
(Actualizari -> Acte primare -> Încasari -> Bilete la ordin -> Adaug o
noua înregistrare [Ins] -> Click-dreapta pe Client);
a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
soldurilor clientilor si furnizorilor (Actualizari -> Acte primare ->
Solduri);

Versiunea 3.10.x [18-Sep-2002]
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
agentilor (Actualizari -> M.S.S. -> Agenti);
- au fost facute functionale butoanele pentru listarea pe ecran si la
imprimanta la actualizarea drepturilor de operare M.S.S. (Actualizari > M.S.S. -> Agenti -> Drepturi MSS);
- la selectia furnizorului pe factura de la furnizor intern contul
debitor se completeaza automat la toate articolele cu echivalarea din
planul de conturi a furnizorului;
- nota de intrare receptie se poate clona în factura de la furnizor
intern;
Versiunea 3.10.y [13-Sep-2002]
- se pot actualiza clienti si în momentul introducerii încasarilor prin
OP (Actualizari -> Acte primare -> Încasari -> Ordine de plata -> Adaug
o noua înregistrare [Ins] -> Click-dreapta pe Client);
- se pot actualiza conturile de la banci ale clientilor si în momentul
introducerii încasarilor prin OP (Actualizari -> Acte primare ->
Încasari -> Ordine de plata -> Adaug o noua înregistrare [Ins] ->
Click-dreapta pe Banca);
- a fost activata optiunea de vizualizarea pentru operatori (Securitate > Editare Operatori -> Vizualizare/Cautare [Shift+F3]);
- a fost activata politica de securitate pentru factura de la furnizor
intern;
- factura de la furnizor intern se poate lista pe hârtie alba (Actualizari
-> Acte primare -> Facturi -> Factura de la furnizor intern -> Listare
la imprimanta [Shift+F9]);
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
variantelor de anulare a documentelor (Actualizari -> Anulari);
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a fost implementata politica de securitate în modulul de productie
(Actualizari -> Productie);
a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
nomenclatorului cu alte detalii clienti (Actualizari -> M.S.S. -> Alte
detalii);

Versiunea 3.10.x [12-Sep-2002]
- factura de la furnizor intern se poate vizualiza atât în momentul
introducerii (Iesire -> Vizualizare) cât si la vizualizare (Actualizari
-> Acte primare -> Facturi -> Factura de la furnizor intern ->
Vizualizare document pe ecran [Ctrl+E]);
- la contarea articolului de pe factura de la furnizor intern se poate
selecta contul de TVA;
- numarul maxim de linii pe pagina pentru factura de la furnizor intern a
fost limitat la 15;
- planul de conturi se poate edita si când se editeaza un partener
(Actualizari -> Parteneri -> Editare/Adaugare -> Click-dreapta pe
Sintetic);
- la editarea unui partener, acesta se poate transfera automat în planul
de conturi analitice (Actualizari -> Parteneri -> Editare/Adaugare ->
Click-dreapta pe Analitic);
Versiunea 3.10.w [10-Sep-2002]
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
categoriilor de produse (Actualizari -> Gestiuni/M.S.S. -> Categorii);
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
marcilor de produse (Actualizari -> Gestiuni/M.S.S. -> Marci);
- modulul de actualizare al categoriilor de produse poate fi pornit
direct din modulul de actualizare al marcilor de produse (Actualizari > Gestiuni/M.S.S. -> Marci -> Click-dreapta pe Selectie);
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare
discounturi (Actualizari -> Gestiuni/M.S.S. -> Discounturi);
- modulul de actualizare al discounturilor de produse poate fi pornit
direct din modulul de actualizare al produselor (Actualizari ->
Gestiuni/M.S.S. -> Produse -> Click-dreapta pe Discounturi);
- pe raportul cu fisa produsului (Actualizari -> Gestiuni/M.S.S. ->
Produse -> Preturi vânzare -> Listare ecran/imprimanata) au fost
adaugate preturile de achizitie de baza si discounturile speciale la
produs. Acestea se listeaza doar daca operatorul are drepturi de
operare la aceste optiuni;
- au fost facute functionale butoanele pentru listarea pe ecran si la
imprimanta în cazul listelor de inventariere ( Actualizare -> Gestiune
-> Inventariere );
- se poate introduce si factura de la furnizor intern (Actualizari ->
Acte primare -> Facturi -> Factura de la furnizor intern);
Versiunea 3.10.v [2-Sep-2002]
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
partenerilor, existând posibilitatea de a permite accesul la editarea
partenerilor si dupa tipul partenerului: client, furnizor, tert, buget
de stat (Actualizari -> Parteneri);
- în modulul de actualizare al listelor de pret a fost adaugat un nou
câmp cu pozitia listei de pret în nomenclator (Actualizari ->
Gestiune/M.S.S. -> Liste pret);
- la adaugarea unui produs în factura/comanda, daca exista mai multe
liste de pret, implicita va fi lista cu pozitia din nomenclator cea mai
mica;
- la adaugare/modificarea unui produs în/pe documentele de gestiune:
factura, nota de intrare receptie, bon de consum, se genereaza mesaj de
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avertizare în cazul în care validarea tranzactiei, la momentul
respectiv, ar genera stoc negativ în gestiune;
a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
preturilor de vânzare pentru produse (Actualizari -> Gestiuni/M.S.S. ->
Preturi);
în modulul de actualizare al produselor a fost creat un submodul de
actualizare
al
pretului
de
achizitie
standard
(Actualizari
->
Gestiuni/M.S.S. -> Produse -> Preturi achzitii);
a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
produselor (Actualizari -> Gestiuni/M.S.S. -> Produse);
a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
listelor de pret (Actualizari -> Gestiuni/M.S.S. -> Liste pret);
testul privind generarea de stoc negativ în gestiune se face si la
validarea bonului de consum;

Versiunea 3.10.u [29-Aug-2002]
- a fost creat modulul pentru inventarierea gestiunilor (Actualizari ->
Gestiuni -> Inventariere);
Versiunea 3.10.t [27-Aug-2002]
- a fost transferat butonul de activare/inactivare de la parametrii de
vânzari client la actualizarea partenerilor (Actualizari -> Parteneri > Parametri de vânzari);
- se poate edita baza de clienti/furnizori, chiar în ecranul de
actualizare al documentelor de gestiune (Actualizari -> Acte primare ->
Facturi/Comenzi/NIR-uri). Pentru a edita se utilizeaza click-dreapta pe
butonul de selectie client sau furnizor;
Versiunea 3.10.s [21-Aug-2002]
- a fost adaugat modul de actualizare al nomenclatorul cu alte detalii la
clienti (Actualizari -> M.S.S. -> Alte detalii). Capitolul cu alte
detalii de pe fisa de client se poate actualiza acum si de catre
utilizator;
- când se actualizeaza alte detalii la client (Actualizari -> Parteneri > Parametri de vânzari -> Alte detalii) salvarea în baza de date se
face prin butonul de transfer, dupa ce au fost operate toate
modificarile;
- a fost implementata politica de securitate în modulul de vizite pentru
interogarea clientului;
- a fost rezolvat bugul de la fisa de magazie pentru cazul nirului de
retur (cantitati negative);
Versiunea 3.10.r [17-Aug-2002]
- testul pentru generarea de stocuri negative se face si la anularea
documentelor;
- a fost implementata politica de securitate la actualizarea NIR-urilor
si bonurilor de consum (Actualizari -> Acte primare);
- a fost adaugata plaja de numere pentru listele de inventar ale
gestiunii (Actualizari -> Gestiune -> Gestiuni);
Versiunea 3.10.p [16-Aug-2002]
- a fost adaugat modul pentru actualizarea cauzelor de anularea
documentelor (Actualizari -> Anulari);
- a fost implementata politica de securitate la actualizarea parametrilor
de vânzari ale clientilor: atasare listei de pret si atasarea la agent
(Actualizari -> Parteneri -> Parametrii de vânzari);
- a fost implementata politica de securitate în modulul de actualizare al
centrilor de cost (Actualizari -> Centre de cost);
Versiunea 3.10.n [14-Aug-2002]
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a fost adaugata adresa de livrare la editarea si listarea facturilor
emise;

Versiunea 3.10.m [13-Aug-2002]
- a fost adaugat un nou model de raport pentru listarea partenerilor:
Fise de client sumarizate (Actualizari -> Parteneri -> Listari);
Versiunea 3.10.k [12-Aug-2002]
- a fost adaugat raportul cu profitul/pierderile facturilor emise
(Rapoarte -> M.S.S. -> Profit);
- a fost activata posibilitatea de a clona bonul de consum;
- a fost activata posibilitatea de a clona nota de intrare receptie;
- numarul articolelor pe bonul de consum a fost limitat la maxim 20;
- se poate introduce si nota de intrare receptie din plus de inventar (
Actualizari -> Acte primare -> NIR-uri -> Nota de intrare receptie din
plus de inventar);
- la transferuri încasari între facturi si solduri, valoarea transferului
se completeaza automat cu restul de punctat (Actualizari -> Acte
primare -> Încasari -> Transferuri);
- a fost implementata politica de securitate la actualizarea parametrilor
de vânzari ale clientilor: limita de credit, zilele de credit, lista
neagra si activarea/inactivarea clientului (Actualizari -> Parteneri ->
Parametrii de vânzari);
- a
fost
implementata
politica
de
securitate
la
rapoartele
de
contabilitate: balanta, fisa contului, fisa sah, jurnalul de vânzari si
jurnalul de cumparari (Rapoarte -> Contabilitate);
- a fost implementata politica de securitate la rapoartele de gestiune:
stoc la data, fisa de magazie, istoric achizii si documente anulate
(Rapoarte -> Gestiune);
- a fost implementata politica de securitate la rapoartele M.S.S.:
vânzari,
evolutii,
distributie,
bonus,
incasari,
plati,
profit
(Rapoarte -> M.S.S.);
Versiunea 3.10.j [8-Aug-2002]
- în meniul pentru operatii speciale de la actualizarea facturilor a fost
introdusa si optiunea de a actualiza comisioanele pentru factura
(Actualizari -> Acte primare -> Facturi -> Optiunile 1 si 2);
Versiunea 3.10.i [7-Aug-2002]
- se poate introduce si soldul furnizorilor (Actualizari -> Acte primare
-> Solduri);
- au fost activate optiunile de preview si listare pentru soldurile
clientilor si furnizorilor (Actualizari -> Acte primare -> Solduri);
Versiunea 3.10.h [6-Aug-2002]
- a fost adaugat submodulul pentru actualizarea avansurilor la modulul de
salarii (Actualizari -> Salarii -> Avansuri);
- a fost activata optiunea de listare la actualizarea chitantelor
încasate (Actualizari -> Acte primare -> Încasari -> Chitante ->
Listare). Se pot lista chitantele încasate din luna curenta cu filtre
pentru client si documentele cu rest de punctat;
- a fost adaugata plaja de numere pentru emiterea facturilor de productie
sau servicii (Actualizari -> Productie -> Plaja numere facturi
productie sau servicii);
- a fost implementata politica de securitate pentru facturile din magazin
direct la client, facturile din gestiune agent la client si facturile
pentru servicii sau productie (Actualizari -> Acte primare -> Facturi),
existand posibilitatea de a se restrictiona: adaugarea, modificarea
(numai documente temporare), stergerea (numai documente temporare),
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clonarea, stornarea, listarea pe hartie alba (copie), listarea pe
formulare fiscale, listarea mai mult de o data pe formulare fiscale,
facturarea pe stoc negative si operatiile speciale;
se poate introduce si factura pentru servicii sau productie (
Actualizari -> Acte primare -> Facturi -> Factura pentru servicii sau
productie);
au fost modificate rapoartele de vânzari, astfel încât sa tina cont si
de factura servicii sau productie;

Versiunea 3.10.g [1-Aug-2002]
- a fost adaugat raportul pentru documentele bancare neconfirmate pe
extras scadente pâna la o anumita data (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari
-> Documente scadente pâna la data,neconfirmate pe extras);
Versiunea 3.10.f [31-Jul-2002]
- la adaugarea unui nou produs pe bonul de consum se completeaza implicit
contul creditor 371;
- la utilitare M.S.S. a fost introdusa optiunea de a indexa automat
preturile produselor din listele de preturi (Utilitare -> M.S.S. ->
Indexare preturi între listele de preturi);
Versiunea 3.10.e [30-Jul-2002]
- procedura care calculeaza vânzarile la nivel de articole a fost
îmbunatatita, timpul necesar pentru pregatirea datelor reducându-se la
jumatate (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari -> Vânzari la nivel de
articole);
- a fost adaugat raportul pentru urmarirea istoricului preturilor de
achizitie (Rapoarte -> Gestiune -> Istorie achizitie);
Versiunea 3.10.d [29-Jul-2002]
- raportul de gestiune cu fisa de magazie a fost modificat pentru format
A4 Portrait (Rapoarte -> Gestiune -> Fisa de magazie);
- în meniul pentru operatii speciale de la actualizarea facturilor a fost
introdusa si optiunea de a evalua valoric profitul/pierderile pe
factura prin metoda UPA (Ultimul Pret de Achizitie) (Actualizari ->
Acte primare -> Facturi -> Optiunile 1 si 2) (facturile din depozit la
client prin agent si facturile din depozit direct la client);
- în meniul pentru operatii speciale de la actualizarea bonurilor de
consum a fost introdusa optiunea de a calcula
preturile pentru
bonurile de consum prin metodele: UPA (Ultimul Pret de Achizitie) si
FIFO (First In – First Out) (Actualizari -> Acte primare -> Bonuri
consum);
- la utilitare gestiune a fost introdusa optiunea de a evalua toate
bonurile de consum din luna prin metodele: UPA (Ultimul Pret de
Achizitie) si FIFO (First In – First Out) (Utilitare -> Gestiune ->
Evaluare preturi pentru bonurile de consum)
Versiunea 3.10.c [26-Jul-2002]
- raportul de gestiune cu fisa de magazine se poate lista si sub forma de
miscari pentru produs, elementul care apare în plus pentru acest nou
model fiind pretul fiecarei tranzactii (Rapoarte -> Gestiune -> Fisa de
magazie);
- la listarea partenerilor au fost introduse optiuni pentru a filtra si
dupa: data crearii în system, data ultimei actualizari si starea
clientilor Activ/Inactiv (Actualizari -> Parteneri -> Listare);
Raportul de evidenta partenerilor a fost modificat pentru format A4
Landscape;
Versiunea 3.10.b [24-Jul-2002]
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în meniul pentru operatii speciale de la actualizarea facturilor a fost
introdusa optiunea de a evalua valoric profitul/pierderile pe factura
prin metoda FIFO (First In – First Out) (Actualizari -> Acte primare ->
Facturi -> Optiunile 1 si 2) (facturile din depozit la client prin
agent si facturile din depozit direct la client);

Versiunea 3.10.a [22-Jul-2002]
- în raportul Stoc la data a fost introdusa si optiunea de a evalua
valoric stocul FIFO (First In – First Out) (Rapoarte -> Gestiune ->
Stoc la data);
- la transferul stocului final din luna curenta ca fiind initial în luna
urmatoare a fost adaugata si optiunea de a evalua: FIFO (First In –
First Out) (Utilitare -> Gestiune -> Transfer stoc final în luna
urmatoare (initial));
- la transferul stocului final din luna curenta ca fiind initial în luna
urmatoare recalcularea de face automat înainte de transfer (Utilitare > Gestiune -> Transfer stoc final în luna urmatoare (initial));
- la actualizarea stocului intial a fost adaugat camp pentru explicatie
(read-only – se actualizeaza automat);
Versiunea 3.09.z [19-Jul-2002]
- la schimarea lunii de operare nu mai este necesara reintroducerea
parolei de acces (Iesire -> Luna operare);
- se poate lista jurnalul de vânzari (Rapoarte -> Contabilitate ->
Jurnalul de vânzari);
Versiunea 3.09.y [18-Jul-2002]
- la transferul stocului final din luna curenta ca fiind initial în luna
urmatoare se transfera si valoarea cu optiune disponibila pentru
evaluare: UPA (Ultimul Pret de Achizitie) (Utilitare -> Gestiune ->
Transfer stoc final în luna urmatoare (initial));
Versiunea 3.09.x [18-Jul-2002]
- în raportul Stoc la data a fost introdusa si optiunea de a evalua
valoric stocul. Prima optiune disponibila pentru evaluare este UPA
(Ultimul Pret de Achizitie) (Rapoarte -> Gestiune -> Stoc la data);
Versiunea 3.09.v [17-Jul-2002]
- a fost implementata politica de securitate pentru facturile din depozit
la client prin agent si facturile din depozit direct la client
(Actualizari -> Acte primare -> Facturi), existand posibilitatea de a
se restrictiona: adaugarea, modificarea (numai documente temporare),
stergerea (numai documente temporare), clonarea, stornarea, listarea pe
hartie alba (copie), listarea pe formulare fiscale, listarea mai mult
de o data pe formulare fiscale, facturarea pe stoc negative si
operatiile speciale;
- a fost introdusa si posibilitatea de avea filtru pentru valoarea de
achizitie la listarea raportului cu stocul initial cantitativ/valoric
al unei gestiuni (Actualizari -> Gestiune -> Stoc initial);
Versiunea 3.09.u [15-Jul-2002]
- pe raportul Vânzari agenti/depozite/magazine (Rapoarte -> M.S.S. ->
Vânzari) a fost adaugata o coloana noua cu numarul de clienti la care
s-a vândut. Totalurile pentru aceasta coloana sunt distincte;
- a fost implementata politica de securitate pentru editarea numelui si
tipului partenerilor dupa adauarea lor în baza de date;
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea bazei de
personal inclusiv pentru editarea numelui si marcii angajatilor dupa
adauarea lor în baza de date;
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a fost adaugat modulul de utilitare pentru salarii (Utilitare
Salarii);
în modulul de utilitare pentru salarii a fost introdusa optiunea
recalculare numar de ponjate în baza de personal (Utilitare
Salarii);
stergerea în baza de personal a fost inhibata pentru angajatii
pontaje sau angajatii agenti;
au fost adaugate submodulele pentru schemele de pontaj si pontaje
modulul de salarii (Actualizari -> Salarii);

->
de
->
cu
la

Versiunea 3.09.t [12-Jul-2002]
- au fost activate optiunile vizualizare/cautare si listare pentru
transferuri între facturi/solduri la încasari (Actualizari -> Acte
primare -> Încasari -> Transferuri);
Versiunea 3.09.s [11-Jul-2002]
- a fost adaugat în raportul Facturi si solduri în perioada neîncasate la
o data (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari)
telefonul si persoana de
contact daca se ordoneaza raportul dupa nume client;
- aparut posibilitatea de a sterge automat punctajele fara corespondeta
atât la facturi/solduri cât si la încasari (Utilitare -> M.S.S.);
- au fost eliminate transferurile din raportul Încasari fara punctaje
pentru întreaga lor valoare (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari);
Versiunea 3.09.r [10-Jul-2002]
- se pot actualiza membri echipelor la definirea organizatie (Actualizari
-> Salarii -> Organizatie -> Echipe -> Membri echipa(departament));
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea
membrilor echipelor;
Versiunea 3.09.p [09-Jul-2002]
- se pot actualiza echipe la definirea organizatie (Actualizari ->
Salarii -> Organizatie);
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea
grupurilor de echipe, locatii, echipe si membrii echipelor la definirea
organizatiei (Actualizari -> Salarii -> Organizatie);
- numarul rutelor posibile a fost marit la 28;
- a fost implementata politica de securitate pentru actualizarea rutelor
(Actualizari -> M.S.S. -> Rute);
Versiunea 3.09.n [08-Jul-2002]
- bonul de consum se poate salva, valida, lista;
- se pot actualiza, lista nomenclatoarele pentru grupurile de echipe si
locatii
la
definirea
organizatie
(Actualizari
->
Salarii
->
Organizatie);
- în raportul Facturi si solduri în perioada neîncasate la o data
(Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari) a fost activat filtru si pentru data
termenului de plata;
Versiunea 3.09.m [05-Jul-2002]
- a fost creata forma pentru introducerea bonului de consum;
Versiunea 3.09.k [04-Jul-2002]
- la definirea unei gestiuni a fost introdusa si plaja de numere pentru
bonurile de consum;
Versiunea 3.09.j [03-Jul-2002]
- codul centrului de cost a fost marit la 6 caractere;
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în baza de date cu documente gestiune a fost introdus câmpul pentru
centrul de cost;
în baza de date cu detalii documente gestiune au fost introdus câmpuri
pentru conturile contabile (Credit/Debit-Sintetic/Analitic);

Versiunea 3.09.i [02-Jul-2002]
- în raportul Vânzari pe clienti (Rapoarte -> M.S.S. -> Vânzari) se poate
pune filtru si pe agent, depozit sau magazin;
- în raportul Vânzari la nivel de factura pe clienti (Rapoarte -> M.S.S.
-> Vânzari) se poate pune filtru si pe agent, depozit sau magazin;
- în raportul Vânzari la nivel de articole (Rapoarte -> M.S.S. ->
Vânzari) se poate pune filtru si pe agent, depozit sau magazine
- în raportul Vânzari la nivel de articole (Rapoarte -> M.S.S. ->
Vânzari) se poate pune filtru si pe nume client si cod fiscal;
Versiunea 3.09.h [01-Jul-2002]
- a aparut raportul Balanta clienti în perioada pentru facturi si
încasari (Rapoarte -> M.S.S. -> Încasari);
- se poate face transfer de încasari si de la / cu solduri (Actualizari > Acte primare -> Încasari -> Transferuri);
Versiunea 3.09.g [30-Jun-2002]
- a aparut raportul Istorie vizite la clienti / agenti (Rapoarte ->
M.S.S. -> Evolutii);
- a fost activata optiunea de listare pentru încasari prin ordine de
plata;
Versiunea 3.09.f [29-Jun-2002]
- a aparut raportul Clienti fara vânzari într-o perioada (Rapoarte ->
M.S.S. -> Vanzari);
- cautarea la documentele din gestiune este posibila si dupa valoare lor
(fara TVA, TVA, cu TVA);
Versiunea 3.09.e [28-Jun-2002]
- au fost adaugate la întretinere baze de date si fisierele: vizite,
încasari, punctaje_încasari si punctaje_facturi;
- a fost activata optiunea de vizualizare/cautare pentru încasari prin:
ordine de plata si chitante;
- a fost activata optiunea de vizualizare/cautare pentru solduri
clienti/furnizori/terti;
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