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LISTE:
Mentor:
 Miscari interne - a fost adusa valoarea TVA-ului colectat de pe diminuarile de stoc.
 Comenzi clienti - la listare a fost adaugata constanta specifica TRASEU ce contine denumirea
traseului de livrare (asociat sediului de livrare a comenzii).
Salarii:
 Lista lichidare - defalcarea pe coloane diferite a sporurilor incluse in salariul de baza, definite pe
niveluri diferite de aplicare.
 Lista lichidare - in coloana de „Zile lucrate” s-au scazut zilele de intrerupere Iu si It.
Mentor:
 CONSTANTE GENERALE DE FUNCTIONARE - S-a adaugat constanta - „Comenzi/Iesiri: agentul
de pe document este utilizator Mentor”- valoarea DA face ca pe facturile de iesire si comenzi de la
clienti, campul „Agent” se completeaza automat cu numele angajatului. In prealabil trebuie sa se
asocieze in nomenclatorul de personal pe „Date generale” - Nume utilizator Mentor.
 IESIRI - S-a corectat modul de lucru cu schimbarea unitatii de masura pe documentele de iesire.
 IESIRI - S-a corectat actualizarea totalurilor pe documentele de iesire cand se lucreaza cu
discounturi.
 SATELIT - Corectie privind completarea codului de satelit in cazul utilizarii generatorului de
compensari.
Salarii:
 CONSTANTE GENERALE PERSONAL/SALARIZARE - S-a adugat constanta - „Tichete de masa
in functie de limita si numarul de zile lucrate” – valoare implicita NU. Setarea ei pe DA face ca
numarul de zile de intreruperi sa nu afecteze numarul de tichete maxim acordate.
 CALCUL LICHIDARE - In grila de lichidare s-a creat posibilitatea vizualizarii defalcate, pe valorile
nete, a primelor acodate prin alte drepturi.
 CALCUL LICHIDARE - Corectie, retinerile neimpozabile din venitul net apar pe linia alte deduceri.
 CALCUL LICHIDARE - Optimizarea procedurii de actualizare a fisierelor Calc cu optiunea New din
Grila de lichidare (nu va mai fi necesara rularea verificarii de structuri pe NEW dupa rularea
optiunii).
 PONTAJ LICHIDARE SINTEZA - Au fost incluse orele de telemunca in total ore lucrate.
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