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SELECTIE AGENT - A fost actualizat modul de selectie pentru agent pe toate machetele in care
apare aceasta posibilitate, tinand cont de valoarea constantei generale de functionare: "Alegere agent
din nomenclatorul de personal", care poate avea valorile: Din tot nomenclatorul / Numai persoane
caracterizate ca "agent".
SELECTIE DELEGAT - Idem, tinand cont de constanta generala de functionare: : "Alegere delegat
din nomenclatorul de personal", care poate avea valorile: Din tot nomenclatorul / Numai persoane
caracterizate ca "delegat".
INTERFATA BCS - S-a corectat structura de export a fisierelor BCS de pe tranzactii,
reintroducandu-se denumirea articolelor si a unitatilor de masura. S-a generalizat formatul utilizat la
importul/exportul tranzactiilor si pentru comenzi, tratandu-se si aici actualizarea nomenclatorului de
articole in cazul in care articolele importate nu exista in baza de date (vezi anexa privind utilizarea
interfetei BCS).
INFO STOC - S-a uniformizat informatia referitoare la stocuri, obtinuta la click dreapta de mouse pe
inregistrarile view-ului mic de articole.
TIPARIRE IN MOD TEXT - Corectie tiparire in mod text, pe imprimante matriciale, ca urmare a
introducerii transparentei pentru tiparirea grafica.
MONETARE - Corectie inregistrare procent TVA, la preluarea bonurilor de la casa de marcat,
inregistrate prin emulare tastatura, in cazul in care exista mai multe inregistrari pentru aceeasi cota de
TVA in nomenclator.
CONSULTARE OFERTE - In fereastra de consultare a ofertelor de pe comenzi si tranzactii, s-a
introdus posibilitatea filtrarii ofertelor dupa numar.
SCANAREA ARTICOLE PENTRU TRANZACTII - Optiune lansata din meniul afisat la selectia
plusului albastru (Scanner cod bare), permite recunoasterea articolelor cantaribile pe baza
configurarii din nomenclatorul de articole si a codului extern ce incepe cu "2". Nu este necesar
fixarea flag-ului pe interfata de scanare.
DISPOZITIE LIVRARE CATRE MAGAZIN - A fost corectata generarea mesajului de avertizare
privind selectarea clientului si la listare se completeaza coloanele: Cota TVA, Valoare TVA.
LISTARE FACTURI SI TRIMITERE PRIN E-MAIL - A fost corectata executia procedurii pentru
cazul in care facturile cuprindeau articole cu atribute.
INTERFATA SISTEME VISUAL STORE - Generarea monetarului detaliaza automat numarul de
bonuri inregistrate si detalierea discount-ului pe cote de TVA.

Casa de marcat:
•

EMULARE TASTATURA - Corectii privind algoritmul de rotunjire a zecimalelor in cazul caselor
OPTIMUS (NOVITUS) cu versiuni ale driver-ului mai mari sau egale cu versiunea 6.1.1 (vezi
constanta utilizator, de configurare operare: EMULARE TASTATURA Optimus: versiunea
driverului TANGODRV >= 6.1.1).

Salarii:
•

CALCUL CONTRIBUTII CASS SI CAS ANGAJATOR - In conditiile intrarii in vigoare a
Ordonantei 4/20.07.2017 privind modificarea si completarea Codului fiscal, referitoare la
modificarea bazei de calcul pentru contributiile de CAS si CASS platite de catre angajator
("corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ"), in tab-ul
"Contributii", din fereastra "Conditii de salarizare", s-a introdus flag-ul "Contributii - se aplica baza
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•

minima". Valoarea flag-ului este implicit "Da" deoarece cazurile de exceptie privind noul mod de
calcul, in general, sunt mai putine decat cazurile in care se aplica.
Noul mod de calcul se aplica zilelor lucrate (nu mai multe decat zilele lucratoare din luna) si se
executa numai cu conditia ca valoare campului "Baza minima", din fereastra de configurare a
contributiilor, sa aiba valoare diferita de 0 (in cazul nostru 1.450 - marimea salariului minim pe
economie).
Pentru realizarea acestui calcul, in cazul angajatilor ce au concedii de boala pe parcursul lunii, este
necesara reconfigurarea contributiei CASS angajator si a indemnizatiilor de boala, din aplicatie (vezi
anexa SALARII 2017 - august).
CONTRACTE VENITURI PROFESIONALE - A fost modificata interfata, in sensul introducerii
campului "Mod calcul baza impozitare", care implicit va fi completat cu valoarea constantei (de
personal / salarizare): "Baza de calcul stopaj la sursa impozit:", atat la adaugarea unui nou contract
cat si la modificarea lui daca nu este completat campul. Pentru actualizarea bazelor de date existente
se va lansa din SERVICE > AVARII optiunea: "Verificare coerenta date" care va popula
nomenclatorul de contracte cu stopaj la sursa tinand cont de marimea procentului de impozitare si
valoarea constantelor: "Baza de calcul stopaj la sursa impozit:"; "Baza de calcul stopaj la sursa
impozit plati anticipate:".

Service:
• REFACERE STOCURI/SOLDURI - A fost modificata modul de tratare a tranzactiilor de
compensare din "Trezorerie", tranzactiile de inregistrare a litigiilor fiind tratate inaintea celor de
cassa/banca, separat de restul compensarilor, care se trateaza ulterior. In acest fel s-a corectat
disparitia din listele contabile a inregistrarilor de anulare a ajustarilor de depreciere a facturilor
litigioase, la incasarea lor, in cazul in care acest lucru se intampla in luna in care se dadeau pe
pierderi.

WMEdi:
•
•

•

EXPORT FACTURI DOCXCHANGE2 - S-a modificat dimensiunea maxima pentru numarul NIRului de la 10 caractere la 13.
EXPORT FACTURI DOCXCHANGE2 - S-a introdus tag-ul <Note> in formatul exportat, care se
completeaza cu propozitia: "Taxare inversa conform art. 331, alin 1 / C.F.", in cazul facturilor cu
taxare inversa.
IMPORT COMENZI EXPERT SUPPLIER- S-a modificat validarea unicitatii numarului de comanda
importata. Acum se face la nivel de: luna de lucru - partener - locatie de livrare, locatia de livrare
fiind nou introdusa.
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