
7.2.9.23-7.2.9.24
Compatibilitatea

Pachetul setup este compatibil fara setari pe sistemul de operare 
Windows 98,2000,si Xp de orice Tip

Pentru a instala sub sistemele de Operare Windows Vista, Windows 7 si
Windows 8 trebuie sa dezactivati User acces control.

 
Editarea rapoartelor necesita ca la Regional and Language option 
Advanced limba pentru programe non Unicode sa fie setata la 
English (United States).

 
In general:

A fost finalizat sistemul Tva la incasare.

A fost introdus "Registrul operatorilor economici care aplica sistemul 
TVA la incasare".
In punctul de meniu Organizare/Date cu firma exista un buton "Update" cu 
care puteti sa actualizati sau sa initializati "Registrul operatorilor 
economici care aplica sistemul TVA la incasare" si va fi disponibila 
actualizarea initializarea pentru toate firmele existente in baza de 
date .
Registrul mentionat este incarcat cu date pana la 15.februarie 2012.

-Actualizare va descarca pachetele de actualizare de pe 
internet si va adauga inregistrarile respective la registru.

-Initializarea va sterge registrul si va initiliza cu pachetul de 
initializare descarcat de pe internet. Apasati butonul Initializare 
numai daca este inevitabil initializarea. 
Operatiunea poate sa dureze mai mult de 20 de minute.

Au fost corectate erori generale.
DUKIntegrator nu este dependent de versiunea Java 1.6 

Gestiune:
Stare furnizor Tva laincasare poate fi actulaizat din "Registrul 
operatorilor economici care aplica sistemul TVA la incasare".

Daca se apasa butonul "Update stare Tva la incasare" pe interfata 
Furnizori va fi actualizat starea Tva la incasare pentru toti furnizorii
aflati pe lista selectat.

In cazul in care se apasa butonul "Update stare Tva la incasare" pe 
interfata de adaugare furnizor (popup) va fi actualizat numai furnizorul 
curent.

La adaugarea unui furnizor nou dupa introducerea codului fiscal starea 
Tva la incasare pentru furnizorul curent va fi adctualizat automat.

Au fost modificate rapoartele de receptie ca sa reflecte daca un anumit
rand a fost sau nu receptionat cu Tva la incasare. 

Salarizare:
Au fost actulaizate expresiile de salarizare. 
-Actualizare salar mediu brut pe tara de la 2117 la 2223
-Actualizare sarbatori legale

Modul TVA:
A fost adaugat declaratia 300.

Au fost modificate jurnalele de vanzari si cumparari pentru a corespunde 
sistemului Tva la incasare.
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7.2.9.23-7.2.9.24

Declaratia 390 accepta la Operatii intracomunitare campul Tip cu valoarea P.

A fost adaugat actualizarea DUKIntegrator in meniul Organizare/Setari modul 
TVA

Apasand butonul Update DUKIntegrator va fi lansat procedura de actualizare.

Modul D112:
A fost adaugat declaratia 205.

-Actualizare salar mediu brut pe tara de la 2117 la 2223
-Actualizare sarbatori legale

A fost adaugat actualizarea DUKIntegrator in meniul Organizare/Date cu firma

Apasand butonul Update DUKIntegrator va fi lansat procedura de actualizare.

Modul Colectare Date:
A fost adaugat procedura de generare inventar temporar.

Mentionam ca drepturile de utilizare pentru modulul Tva si D112 trebuiesc 
redefinite pentru utilizatorii diferiti de admin.

Page 2


