
7.2.9.17-7.2.9.18
In general:

 -a fost adaugat facilitatea de a utiliza un numar fiscal si o serie generala pentru
intreaga firma.
  La meniul Organizare/Date cu firma daca este debifat optiunea "Numar fiscal 
separat pentru gestiuni" programul
  va folosi numarul fiscal si seria setata in acest punc de meniu.
 -raportarea erorii inbunatatit (se pierdea la stergerea unei rand din factura)
 -la facturari de pe stoc preturile valuta  care corespund pe 2 zecimale in Ron cu 
0,
  pot fii folosite pentru rotunjirea valoarei valuta  pe factura. Ex: 0.30 HUF  = 
0.00 RON . 
  La cantitate daca introduceti 10 valoarea valuta al documentului va fii marit cu 3
HUF.

Modul Gestiune

 -in nomenclatorul de stoc a fost adaugat Pretul de vanzare in Valuta. Programul va 
utiliza acest pret
  in cazul in care un document de vanzare este completat intr-o meneda care nu este 
egala cu moneda implicita
  si cursul este diferit de 1. In acest caz programul va calcula "Pretul de vinzare"
in moneda implicita din "Pretul de vanzare valuta". 
  In cazul in care moneda documentului este egala cu moneda implicita si cursul este
diferit de 1 programul
  va utiliza "Pretul de vanzare" si va calcula "Pretul de vanzare valuta" din 
acesta.

 -la documentele de vanzare Factura,Aviz,Vanzari fara stoc servicii a fost introdus 
"Pretul de vanzare valuta"

 -in aviz a fost adaugat cursul. 

Modul Salarizare

 -sa corectat eroarea referitoara la modificarea statului de plata.
 -expresiile de calcul pentru  salarizare au fost modificate.
 -Sa nomenclatorizat valorile cm,cv,pe,som si norma la Date globale-Personal

Modul inventar

 -butonul salvare va fi activ dupa introducerea barcodului la meniul Date intrare - 
Inventar.

Modul vanzare

 -a fost introdusa logistica de pret pe mai multe monede. Logistica de pret va 
utiliza expresiile de pret setatate   in moneda documentului. Daca nu este setat 
pret logistica in moneda corespunzatoare programul va proceda identic 
 ca in Modulul Gestiune.
 -a fost adaugat Curs si moneda la Oferte.
 -la meniul Organizare-Setari  vanzare daca  casuta "Include aviz" este bifata la 
soldurile clientiilor va  fii
 adaugate valoarea pozitiilor din avizele nefacturate   .La Date intrare- Facturare 
si Date intrare-Avize in cursul
 completarii documentului este urmarit depasirea soldului limita. La generarea 
documentelor (Avize,Facturi)  este  urmarit depasirea soldului limita.
 Atentie punctul de meniu Organizare-Setari  vanzare se seteaza pentru fiecare 
utilizator separat !
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7.2.9.17-7.2.9.18
Modul HACCP

 -Validarea productiei poate fi efectuat pe o data introdusa ca parametru.
 -Rezolvat eroarea referitoara la stergere din continut dispozitie livrare

Modul D112 

 -a fost adaptat modulul la versiunea noua a DUKIntegrator-ului referitor la 
atributul D_19(MZBCI) care va avea 2     zecimale.

 -a fost introdus in modul versiunea corespunzatoare a DUKintegrator-ului. 
 -validare si generarea declaratiei se poate efectua direct din modul nefiind 
necesar pornirea separata
  a programului DukIntegrato.jar.

Modul FNUASS
 -a fost corectat eraoare la introducerea Certificatelor medicale
 -a fost modificat calularea MZBCI la 2 zecimale.
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