
7.2.9.16-7.2.9.17
In general:

A fost adaugat o setare in firma cu care poate fi influentat valoarea campului stoc 
din nomenclatorul de stoc.
Daca "Stoc informativ in nomenclator pe gestiune activa" in meniul Organizare/Date 
cu firma este bifat
in nomenclatorul de stoc (Gestiune/Date globale/Nomenclatori de stocuri) 
coloana "stoc" arata stocul din gestiunea curenta. Daca nu este bifat coloana "stoc"
reprezinta stocul din toate gestiunile.

Modul barcod.

A fost corectat eroarea referitor la numarul barcodurilor imprimate.

Modul vanzari:
A fost marit numarul zecimalelor la unitati de masura suplimentara la 10 pentru  
coeficient cantitate.
A fost adaugat o rotunjire care se va aplica in calculul cu acest 
coeficient.(Implicit 4).
A fost adaugat campul Observatii la continutul comenzii.

Modul D112 
A fost introdus modulul D112

Instructiuni de utilizatre modul D112:

Modulul D112 preia datele din statul de salarii selectate la intrarea in modul.

Sectiile declaratiei sunt descries in documentul: 
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/Anexa7_Instructiuni_completare.pdf

Dupa prima intrare in modul verificati datele firmei (in special cod CAEN) in meniul
Organizare/Date cu firma.
Corectati datele firmei si reincarcati inca o data declaratia din meniul 
Proceduri/Reincarcare date.

Verificati corectitudiea declaratie si adaugati datele care lipsesc.

Daca modificati "Declaratia asigurati" trebuie sa recalculati "Declaratia angajator"
cu apasarea butonului
<<Recalculare declaratie angajator>> din punctul de meniu Date intrare/Declaratie 
angajator. 

Daca modificati "Declaratia angajator" si reincarcati datele din statul de plata
unele date modificate vor fi suprascrise.

In aceasta versiune "Concediile medicale" trebui introduse in Modulul FNUASS din 
care programul va prelua datele.

Generarea XML-ului se executa cu punctul de meniu Proceduri/Generare XML

Dupa obtinerea fisierului XML validati si generati PDF-ul cu programul 
DUKIntegrator.jar obtinut de la ANAF.
Daca sunt erori la validare solutionati aceste erori in SysGest si regenerati XML-ul
inca o data.

ATENTIE!!!

Programul DUKIntegrator.jar trebuie inchis inaintea generarii noului XML in cazul in
care vrem sa generam 
fisierul xml cu acceasi nume pe cu care am generat anterior si am validat cu 
DUKIntegrator.jar.
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