
7.2.9.34
In genaral

Eliminat problema aparuta la incasarea/plati al documentelor cu valoare negativa 
si cu mai multe procente de tva

Posibilitatea autentificarii pe diverse terminale numai pe baza parolei.
Pentru activarea acestei facilitati , bifati casuta corespunzatoare la 
Administrare-Configurare Sysgest. Este util pentru intrare in sistem cu
carduri de autentificare. 

Procedurile "Alte functii" pot fi editate  numai de utilizatorul admin.

Introdus posibilitatea lansarii automata al unuil progran. "Login.prg", daca 
exista in directorul programului, este lansat dupa autentificare.
Lansare prin simplu click in imaginea Sysgest7.2 al ptogramului "Login1.prg",
daca exista in directorul programului.

Functia interna oapp.getnumarfrominterface(NUMAR) permite interogarea unei numar 
si returneaza valoarea numarului interogat. Se poate folosi combinat si de pe 
keyboard si prin click butoane .

Functia interna oapp.doreport(cfilename,conexiune) modificat. Daca cfilename 
contine caracterul ";" va fii despartit in doua,prima parte reprezinta denumirea 
tipului de raport, a doua parte raportul care vreti sa imprimati. Este util pentru 
programarea altor functii. Ex. apel de la facturare Oapp.doreport("FACT;WFACTA4")
imprima factura  WFACTA4.

Inbunatatit rularea scripturilor.(Alte functii,rapoarte,Shell script).
Modificat functia interna Execwraper.
 
Gestiune

Modificat continut inventar. Sa adaugat campuri pt usurarea filtrarii.
In interfata de editare sa marit campul denumire articol.

Planificare avans client permisa si pentru valori negative
   

Modul inventar

Date intrare-Inventariere modificat continutul inventar.Sa adaugat la tabel
Detalii 1-4,Pret amanunt, pret vanzare,tip stoc si grupa, pt usurarea filtrarii.

La Date intrare Liste inventar -Buton nou "Unificare negenerate"
UNIFICA la inventarul pe care suntem pozitionat inventarele care sunt generate
si data inventar este inainte de data inventarului pe care suntem pozitionat.
Inventarele care sunt trecute pe inventarul unificat vor fi sterse din baza 
de data.

Modul vanzari

Interfata noua pentru prepararea comenzilor prin intermediul unei tabel.
Interfata se livreaza la comanda utilizatorului.Este foarte util daca livrati
intre 1-135 de produse. In cazul asta de pe o interfata cu 3 tabele realizati
activitatea de desfacere complet.   

Din comenzile care contin cantitati negative pot fi generate facturi.

Dupa generarea avizelor,facturilor sau al bonurilor fiscale din comanda este
apelat automat meniul care contine documentul.
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7.2.9.34
Modul Locativ

Modificat referinta de stergere pentru articolul de facturare in setari preturi.
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