WinMENTOR
Versiunea 751.10 (26.06.2014)
Liste:
Salarii
A fost corectata generarea fluturasilor cu categorii de sporuri/retineri.
Idem lista sporurilor pe categorii.
Idem lista retinerilor pe categorii.
"Centralizator cheltuieli salarii" s-a corectat pentru situatia in care angajatul a fost pontat in
delegatie (D).
Mentor
A fost modificata generarea listei “Intrari” in ceea ce priveste denumirea articolului (nu se mai
concateneaza codul extern), in situatia in care generarea se facea pentru o selectie de articole.
Idem lista “Iesiri”.
Din listele "Efecte de virat" si "Efecte de incasat" au fost eliminate inregistrarile
corespunzatoare CEC-urilor girate. Acestea au fost incluse in noua lista "Efecte girate".
In listele "Iesiri", "Iesiri minimala", "Iesiri sinteza" se completeaza seria carnetului si pentru
monetare.
In lista "Miscari interne" s-a introdus o noua coloana corespunzatoare seriei carnetului de
documente.
Au fost adaugate trei intervale noi relative la intarzierea la incasare, in lista "Clienti datornici"
din meniul PARTENERI: 91-120zile, 121-150zile, 151-180zile.
In lista "Iesiri minimala" au fost introduse urmatoarele coloane: "Tip document sursa" (AE –
aviz, CC – comanda client, CI – comanda interna), "Numar document sursa", "Data document
sursa" ce vor identifica sursa tranzactiei de baza.
In "Registru de casa" coloana "Tip document" va contine caracterul "M" pentru monetare si o
noua coloana "Simbol carnet document" va contine simbolul asociat carnetului de documente.
In "Registru de casa cumulat" s-a adaugat coloana "Simbol carnet document" cu aceeasi
semnificatie.
A fost adugata coloana "Serie document" in lista "Monetare" din TREZORERIE.

Mentor:
• CONSTANTE GENERALE DE FUNCTIONARE – In categoria constantetelor pentru IESIRI a fost
adaugata constanta: "Inregistrare corectie adaos negativ la descarcarea de gest.pe monetare" (DA/NU).
• NOMENCLATOR PARTENERI – Au fost redimensionate campurile corespunzatoare adresei: strada
(40 caractere), numarul2 (10 caractere – se pot scrie numere de tipul 104-110bis), bloc(6 caractere), Email (100 caractere), telefon (40 caractere).
• NOMENCLATOR PARTENERI – S-a corectat modificarea de cod fiscal si localitate la introducerea
unei noi pozitii in grila de sedii livrare.
• INTRARI FACTURA LA AVIZ - A fost modificata afisarea tipului de identificator pentru furnizor:
“CNP:” - pentru persoane fizice, “CF:” pentru persoane juridice.
• IESIRI - Idem.
• INTRARI – A fost corectata inregistrarea soldurilor furnizorului in baza de date, in cazul facturilor ce
contin articole obisnuite si mijloace fixe iar discounturile aplicate sunt comune.
• BANCI LA NIVEL NATIONAL – View-ul bancilor se poate ordona dupa coloana "Simbol".
• ARTICOLE CU DATA DE EXPIRARE – Preluarea automata din stoc, pe livrarea iesirilor, a fost
modificata, ignorand metoda de gestiune (daca este FIFO) si operand dupa data de expirare, in ordinea
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crescatoare a marimii ei. In acelasi context ordonarea articolelor de stoc in fereastra de descarcare
manuala, se face dupa data de expirare.
NOMENCLATOR PARTENERI – S-a corectat blocarea aplicatiei in cazul selectarii butonului
"Preluare info OpenAPI.RO" pentru partener fara cod fiscal introdus.
COMENZI CLIENT – A fost modificat modul de calcul a pretului articolului in situatia in care
provine de pe oferte inregistrate in unitati de masura secundare.
TRANZACTII INTERNE – In machetele de inregistrare a tranzactiilor de: transfer, modificare pret,
diminuare stoc, marire stoc, monetare, s-a introdus o rubrica pentru vizualizarea seriei carnetului de
documente.
MONETARE – S-a introdus posibilitatea preluarii rapoartelor Z in format .csv de la casa Datecs aflata
in mod de lucru Offline, prin accesarea optiunii "Preluare rapoarte Z de la casa Datecs Offline" de pe
meniul afisat la accesarea plusului albastru.

Salarii:
• INDEMNIZATII/ASIGURARI DE SANATATE – S-au introdus sumele asimilate salariilor si
drepturilor in natura, in baza de calcul a concediilor medicale, in cazul in care pentru ele se retine
contributia de Cb din partea angajatorului.
• IDEM - Plafonul de 12 salarii minime, utilizat la verificarea bazei de calcul pentru indemnizatia de
boala, tine seama de numarul zilelor lucrate in luna.

Service:
• INTRETINERE – S-a introdus o noua optiune: "Actualizeaza Serie doc. pe monetare/transferuri" prin
care se poate actualiza structura bazei de date in ceea ce priveste seria documentelor utilizate pentru
inregistrarea tranzactiilor interne (transferuri, modificari de pret, mariri de stoc, diminuari de stoc) si
monetare. Actualizarea se face pe intreaga baza de date.
• RECONSTITUIRE IESIRI – Datorita noului mod de descarcare a stocurilor articolelor cu data de
expirare, livrarea lor nu se mai retrateaza in aceasta procedura (similar articolelor cu serii, sau celor cu
metoda de gestiune IDS).

Service auto:
• TRANSFERURI - A fost modificata limita articolelor transferate de la 200 la 500 si a fost corectata
eroarea ce aparea in anumite situatii pe view-ul mare.

Casa de marcat:
• EMULARE TASTATURA – S-a activat butonul de salvare pentru tranzactiile inregistrate ulterior datei
de 01.07.2014.

VERSIUNI ANTERIOARE:
744.10 (22.04.2014)
Liste:
Mentor
In lista “Receptii” s-au adaugat coloanele: “Curs tranzactie” si “Curs receptie”.
“Intrari sinteza” din MISCARI a fost modificata adaugandu-se coloanele “TVA Start”, “TVA
Stop”, referitoare la data intrarii/iesirii furnizorului din sistemul de TVA la incasare. Cu
ajutorul acestei liste se pot face corectii asupra modului de inregistrarea a facturilor, in ceea ce
priveste TVA-ul la incasare, folosind proprietatea listelor de deschidere a documentelor.
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“Iesiri”, “Iesiri sinteza”, “Iesiri minimala” din MISCARI a fost modificata adaugandu-se
coloana “Custodie” ce poate lua valoarea “Da” in cazul articolelor de pe avizele de expeditie
in custodie.
Comercial
“Profit din vanzare stocuri pe facturi” a fost schimbata denumirea in: “Profit din vanzare pe
facturi”, corectandu-se generarea datelor in cazul facturilor la aviz pe care se adauga servicii.
S-a corectat deasemenea deschiderea documentului din lista.
Salarii
A fost introdusa posibilitatea transmiterii prin E-mail a fluturasilor in format variabil (pe
adresa inregistrata in nomenclatorul de personal). Optiunea de trimitere prin “Thunderbird”
presupune si completarea constantelor generale de E-Mail pentru transmisie securizata (vezi
CONSTANTE GENERALE E-MAIL in sectiunea “Mentor”, de mai jos).
S-au modificat relatiile de calcul pentru “Durata CO efectiva”, pentru situatia in care exista
data de angajare si incetare contract in anul de lucru.
A fost corectata interfata listei certificatelor medicale. Se poate din nou selecta perioada de
generare de la luna/anul - la luna/anul .
A fost corectata “Fisa de personal”: nu aducea conturile pentru care au fost solduri, in perioada
desemnata pentru generare, daca nu exista sold si in luna de lucru.
S-a modificat “Registru zilieri” adaugandu-se coloana “Locatie”.
Service
“Jurnal operatori” si “Drepturi acces” sunt limitate la operatiunile si drepturile operatorului cat
timp el nu este Master.

Mentor:
• CONSTANTE GENERALE E-MAIL - Au fost introduse trei noi constante in categoria constantelor
de functionare generala, referitoare la transmiterea de E-mail-uri (E-Mail). Sunt grupate sub titlul:
“Transmisie securizata (SSL/TLS)”. Ele sunt:
Utilizare transmisie securizata - Nu/Da
Nume utilizator
Port server - pentru G-Mail: 465
• NOMENCLATOR PARTENERI - In interfata s-a adaugat:
posibilitatea introducerii datei de intrare/iesire, a partenerului, in/din sistemul de TVA la
incasare. In cazul importului datelor din registrul ANAF, datele se vor completa automat;
posibilitatea verificarii partenerului in baza de date a Ministerului Finantelor Publice;
posibilitatea preluarii denumirii si adresei partenerului din baza de date OpenAPI.ro (nu
raspundem de corectitidinea datelor preluate si de aceea va rugam sa le verificati inainte de a
salva inregistrarea).
• TVA LA INCASARE - Facturile de intrari sau iesiri a caror valoarea este 0 (zero) nu vor fi inregistrate
ca facturi cu TVA la incasare.
• INTRARI DIN IMPORT - Se completeaza in NIR, coloana gestiunilor pe care se opereaza receptiile.
• INTRARI - Inregistrarea tranzactiilor cu TVA la incasare va tine cont de data de intrare/iesire a
furnizorului din sisitemul de TVA la incasare, in cazul firmelor care nu fac parte din sistem.
• INTRARI - Avertizare la salvare document pentru cazul in care anul documentului nu coincide cu anul
de lucru.
• INTRARI FACTURI IN ASTEPTARE - A fost corectat faptul ca la modificare nu se tinea cont de
valoarea constantei privind TVA-ul la incasare.
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• RETUR AVANS - A fost modificat modul de inregistrarea a retururilor de avansuri (plati/incasari)
prin inregistrare de cantitate negativa si pret pozitiv, unificandu-se astfel ca forma cu modul de
inregistrare a retururilor uzuale.
• FACTURILE LA AVIZ - A fost corectat faptul ca la modificare nu se tinea cont de valoarea
constantei privind TVA-ul la incasare (intrari/iesiri) .
• INTRARI DIN IMPORT - S-a introdus posibilitatea precizarii cursului la receptie, diferit de DVI.
• FACTURA IESIRE - S-a modificat algoritmul de corectie a obligatiei de incasat in vederea
compensarii diferentelor de 0,1 lei fata de documentul de baza.
• FACTURA DE IESIRE - In cazul preluarii datelor de pe comenzi client, se preia delegatul comenzii.
• FACTURA DE IESIRE - La incarcarea articolelor se tine cont de ofertele in valuta transformate in lei
la cursul zilei.
• FACTURI IESIRE LA AVIZE IN CUSTODIE - S-a corectat inregistrarea contabila a TVA-ului, in
cazul livrarii articolelor pe aviz cu discount.
• AVIZE EXPEDITIE DE RETUR IESIRI - S-a corectat inregistrarea referitoare la numarul si data
documentului, pentru cazul in care nu se evidentiaza separat ci doar diminueaza cantitatea avizelor in
negru (se pastreaza numarul si data documentului in negru).
• MONETARE - Limitarea accesului operatorului la anumite case de marcat a fost extins si asupra
preluarii datelor de la casele de marcat pe monetar.

Comercial:
• ONORARE COMENZI - La generarea unui tranzactii noi de iesire (factura, aviz) se preia delegatul de
pe comanda. In cazul in care documentul se genereaza in urma preluarii datelor de pe mai multe
comenzi, delegat-ul nu se completeaza daca nu a fost precizat in interfata.

Salarii:
• FORMATII - A fost modificata denumirea formatiei la 50 de caractere.
• CALCUL SALARII - A fost modificat modul de calcul a scutirii la plata CAS angajator pentru tinerii
intreprinzatori (OUG6/2011). De la 01.01.2014 scutirea se calculeaza numai pentru timpul de lucru,
exclusiv perioada concediilor medicale (specificatii raportare D112).
• ZILIERI - Modificare interfata “Registru de evidenta si plata”. S-a adaugat coloana “Locatie” in grila
registrului de plata a zilierilor.
• ZILIERI - A fost modificata fereastra inregistrarii angajatilor in vederea specificarii duratei normate si
norma intreaga de lucru necesare includerii zilierilor in declaratia D112.

Service:
• INTRETINERE (BAZA DATE) - A fost introdusa ca noua optiune de meniu. Contine procedurile noi
de stergere a ofertelor furnizor si client precum si repozitionarea procedurilor: Documente ce contin
livrari din stocuri negative” (preluata din meniul AVARIE), “Inchidere automata comenzi” si
“Reactivare comenzi inchise” (preluate din meniul INCHIDERE).

Service auto:
• COMENZI - A fost redimensionata codificarea referitoare la persoanele de contact.
• NOMENCLATOR PARTENERI - S-a modificat algoritmul de codificare a unui nou partener, introdus
din interfata corespunzatoare comenzii de service auto.

739.08 (24.02.2014)
Mentor:
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• SELECTARE LUNA DE LUCRU - S-a corectat afisarea view-ului de selectie a lunii de lucru in cazul
bazelor de date cu un numar mare de luni.
• AVIZE IESIRI IN CUSTODIE - S-a corectat salvarea flag-ului de custodie la modificarea avizului.

Salarii:
• CONSTANTE PERSONAL SALARIZARE - S-a adaugat constanta “Cont cheltuieli venituri din
arenda” pentru contractele de venituri cu aceeasi denumire din venituri profesionale.
• CALCUL SALARII - S-a rotunjit valoarea campului “Neimpozabil” in cazul angajatilor pentru care sa inregistrat ca indemnizatie de asigurari sociale indemnizatia de accident de munca.
• IMPOZITAR - Am revenit asupra trunchierii referitoare la calculul impozitului pe salarii
deoarece programatorii aplicatiei DukIntegrator pentru declaratia D112 au renuntat la acest
mod de calcul si validarea corespunzatoare. Regretam inconvenientele acestei modificari. Am
avut de ales in a nu modifica modul de calcul si a nu trece la validare declaratia D112 sau in a
modifica modul de calcul si a trece la validare declaratia D112. Pentru cei care nu stiu: in
perioada 31.01.2014-21.02.2014 au fost postate 6 modificari privind generarea si validarea
declaratiei D112 pe site-ul ANAF-ului.
In concluzie nu mai este necesara configurarea solicitata in versiunea precedenta.

739.05 (19.02.20143)
Liste:
Comercial
S-a adaugat coloana “Clasa articol” (denumirea clasei) in listele: “Structura contracte
abonament”, “Urmarire contracte comercial facturare”, “Urmarire contracte comerciale
termene scadente”.
S-a corectat generarea listei “Profit din vanzare stocuri pe facturi” in cazul in care constanta
“Balanta in valuta” are valoarea DA.
Productie
S-a corectat generarea listei “Consum specific general pe produs”.
Salarii
Lista “Evidenta Co” a fost reproiectata.

Mentor:
• LIVRARE IESIRI - S-a corectat calculul pentru “Total adaos” in cazul in care se lucreaza cu preturi in
valuta convertite in lei.
• AVIZE IESIRI IN VALUTA - S-a corectat tratarea serviciilor in valuta de pe aviz.

Salarii:
• CONSTANTE PERSONAL SALARIZARE - S-a adaugat valoarea “alte conditii” pentru constanta:
“Conditii de munca implicite”.
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• IMPOZITAR - Trunchierea trebuie configurata ca in figura 1 incepand cu 01.01.2014.

Fig. 1

• NOMENCLATOR PERSONAL - In interfata s-a introdus posibilitatea completarii adresei de Email
pentru angajat. Adresa de Email este vizibila si in view-ul mare, precum si in lista nomenclatorului de
personal.
• CONDITII DE SALARIZARE - Interfata a fost modificata separandu-se tipul de venit
“Cenzor/Consiliu de administratie” in “Cenzor” si “Administrator”.
Prin “Cenzor” se subintelege: membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum si
membri in consilii, comisii, comitete si altele asemenea: presedintii asociatilor de proprietari sau alte
persoane care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat in cadrul asociatiilor de
proprietari.
Prin “Administrator” se subintelege: administratorii societatilor comerciale, companiilor/societatilor
nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si reprezentantii in
adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie.
• CONDITII DE SALARIZARE: CONDITII DE MUNCA - S-a adaugat o noua conditie de munca a
carei denumire este: “alte conditii”.
• NOMENCLATOR CONTRIBUTII - S-a adaugat in interfata posibilitatea de a defini contributiile si
pentru conditii de munca de tipul: “alte conditii”.
• STOPAJ - S-a adaugat un nou tip de venit: “arenda”, pentru veniturile din arendarea bunurilor
agricole.

737.17 (03.02.20143)
Liste:
Mentor
In lista “Intrari” s-a adaugat coloana “Pret vanzare”, care reprezita pretul unic din
nomenclatorul de articole sau pretul implicit, in cazul preturilor multiple.
S-a adaugat coloana “Tip partener” in lista “Nomenclator parteneri”.
Service auto
In meniul “Nomenclatoare” s-a adaugat lista “Nomenclator parteneri”.
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Mentor:
• DESIGN - S-a introdus posibilitatea configurarii culorilor cu care se afiseaza taburile active (si bara de
meniu), tab-urile inactive, precum si marimea, tipul (bold sau regular), culoarea fonturilor din tabul
activ/inactiv, bara de meniu. Aceasta posibilitate exista atat in desktop-ul de date cat si in cel de liste
(vezi figura 1).
• FACTURI LA AVIZE IESIRE - S-a corectat generarea facturarii pe sediul social al firmei pentru
avize multiple, generate pe diverse sedii de livrare.
• LIVRARE IESIRI - S-au introdus doua campuri noi care evidentiaza adaosul total al livrarii
(procentual si nominal), care se populeaza la apasarea butonului “Total adaos”. Nu se completeaza
pentru categoriile de utilizatori “Blind”.

Service auto:
• LANSARE COMANDA - S-a marit interfata in favoarea coloanelor de denumire pentru: operatii,
platitori, gestiune, articole. S-a modificat modul de incarcare a lucrarilor solicitate si constatate,
solicitandu-se utilizatorului introducerea denumirii lucrarii imediat dupa selectarea tipului de lucrare.
• MONETARE - Corectat generarea monetarelor pentru bonurile din emulare tastatura.

Curierat:
• FACTURA AWB - S-a corectat generarea facturii in lei, din AWB in valuta.

Fig. 1

737.07 (22.01.2014)
Liste:
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Mentor
S-a corectat eroarea ce aparea la generarea listelor “Sinteza tranzactii trezorerie”, “Distributie
stocuri”, “Situatie sintetica stocuri”.
In “Fisa mijlocului fix” s-au adaugat coloanele: “Valoare de inventar” si “Cota amortizare”
(vezi noua configurare a fisei mijlocului fix in directorul de configurari liste: FISAMF).
Salarii
In meniul PERSONAL s-a adaugat o noua lista: “Persoane aflate in intretinere”.
S-a modificat lista “Nomenclator personal” prin adaugarea coloanelor: “Tip handicap”, “Grad
handicap”.
Productie
S-a corectat eroarea ce aparea la generarea unei noi versiuni de lista pentru comenzile interne.

Mentor:
• IESIRE PE AVIZE - S-a corectat inregistrarea obligatiei de plata/incasare in cazul facturilor la aviz in
valuta si nota contabila in cazul diferentelor de curs dintre avizul in valuta si factura la aviz.
• LISTARE FACTURI IESIRE - A fost corectata listarea facturii dupa generarea ei din modulul
CURIERAT sau CONTRACTE ABONAMENTE.

Service:
• VERIFICARE COERENTA DATE - In procedura de verificare a mijloacelor fixe s-a introdus si
procedura de corectare a inregistrarilor din fisa mijlocului fix, in cazul in care sunt evidentiate mai
multe inregistrari de intrare in firma si nu exista reutilizari ale numerelor de inventar pentru mijloace
fixe diferite.

Salarii:
• CALCUL SALARII - S-a corectat algoritmul in cazul angajatilor din afara comunitatii europene, al
caror CNP este inlocuit cu numarul pasaportului.

Casa de marcat:
• XKUBE - S-a introdus posibilitatea listarii denumirilor de articole cu lungimi de pana la 64 caractere.
• OPTIMUS (NOVITUS) - S-a introdus posibilitatea listarii codului fiscal.

737.00 (13.01.2014)
Liste:
Mentor
Pentru operatorii "Blind", coloanele pret de achizitie si pret de inregistrare sunt inactive, in
urmatoarele liste:
• Balanta stocurilor;
• Balanta stocurilor exclusiv PMP;
• Iesiri;
• Balanta stocurilor pe furnizori;
• Stocuri dupa vechime;
• Rotatia stocurilor 2;
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• Comenzi furnizori;
• Comenzi furnizori in curs;
• Oferte (Informatii) de la furnizori.
In lista “Realizari pe gestiuni” cheltuielile operate pe bonurile de consum se evidentiaza pe
sectia consumatoare daca constanta generala de functionare de la productie: “Aleg
consumator la bon de consum”, are valoarea Da.
Se completeaza delegatul in lista “Livrari...” in cazul transferurilor.
In interfetele de liste, care permit selectarea articolelor, s-a introdus si butonul de selectie plus
portocaliu (aduce numai articolele facturabile).
In listele de stocuri si miscari s-au introdus coloanele: masa, volum, suprafata articol.
In lista “Stocuri la moment “ s-a adaugat coloana “Certificat calitate”.
Lista “Facturi de intocmit” a fost actualizata cu coloana “Custodie” pentru a evidentia
articolele livrate partenerilor in custodie.
In jurnalul de cumparari si vanzari s-au adaugat coloanele: “TVA la incasare: Valoare
document”, “TVA la incasare: Baza TVA neex.”, “TVA la incasare: TVA neex.”.
S-a corectat valoarea incasarii monetarului cu discount in lista “Sinteza tranzactii trezorerie”.
A fost modificata lista “Balanta stocurilor” adaugandu-se in interfata flag-ul “Custodii la
terti”, care poate lua valorile Da/Nu. Daca flag-ul are valoarea “Da” se aduc si inregistrarile
corespunzatoare avizelor in custodie.
Comercial
Lista noua in meniul referitor la stocuri: “Rotatie stocuri 2”. Spre deosebire de lista “Rotatia
stocurilor” care analizeaza modul de stingere a stocurilor intrate in firma intr-o anumita
perioada determinata de timp, aceasta lista analizeaza modul de stingere a stocurilor existente
in luna de raportare, de la data aprovizionarii lor.
Salarii
In lista de lichidare s-au inclus urmatoarele coloane in vederea editarii adeverintei de venit a
angajatului: “Serie Carte Identitate”, “Numar Carte Identitate”, “Eliberat de”, “Data
Eliberarii”, “Localitate” (resedinta), “Strada”, “Numar”, “Bloc”, “Scara”, “Etaj”,
“Apartament”, “Cod Postal”, “Numar Persoane in Intretinere”, “Sector”, “Denumire Judet”,
“Neimpozabil” (pe baza careia se pot calcula valorile coloanei “alte deduceri” daca se scade
din ea valoarea contributiilor).

Mentor:
• ACCES APLICATIE - S-a transferat informatia de ultim utilizator logat, din win.ini-ul din Windows
in mentor.ini-ul din winment.
• CONTABILITATE ARTICOLE DE STOC (CONFIGURARE CONTABILA ARTICOLE) - a fost
modificata interfata introducandu-se contul corespunzator starii articolului de: aflat in “Custodie”.
Configurarea este necesara in cazul utilizarii noii proceduri de livrare in custodie prin intermediul
avizelor de iesire catre clienti.
• COMENZI CLIENTI - S-a corectat salvarea cantitatii comandate ca stoc rezervat la salvarea comenzii.
• DIMINUARI - In cazul articolelor facturate valoric fara descarcarea s-a introdus posibilitatea
diminuarii cantitatii facturate din lista articolelor echivalente. Aplicatie imediata este in cazul painii de
la restaurante care se achizitioneaza cu TVA de 9% si se factureaza cu TVA de 24%, descarcarea de
gestiune facandu-se prin diminuare din stocul achizitionat cu TVA de 9%.
• IESIRE PE AVIZE - S-a introdus in interfata posibilitatea specificarii faptului ca avizul se refera la
articole livrate in custodia partenerului. Modificarea face parte dintr-o varianta simplificata a
procedurii de inregistrare a iesirilor in custodie, prin intermediul avizului de iesire, ce inlocuieste
solutia livrarii prin intermediul transferurilor in gestiune de custodie (vezi documentatia din anexe).
• INTERFATA PRELUARE ARTICOLE DIN COMENZI SAU AVIZE - S-a introdus posibilitatea
filtrarii listei pentru o anumita data a documentelor ce vor fi preluate.
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WinMENTOR
• TVA LA INCASARE - Atentie!!! in ianuarie trebuie schimbata valoarea constantei “Numar zile
pentru colectare automata TVA neexigibil” de la 90 la un numar cat mai mare (99999999 de exemplu),
de catre toti utilizatorii a caror firme utilizeaza sau vor utiliza TVA la incasare. Daca ati inregistrat
deja facturi de iesire cu valoarea veche a constantei (in luna ianuarie), puteti selecta optiunea din
SERVICE > Inchidere > “TVA la incasare - anulare colectare TVA” care va modifica data de colectare
a TVA-ului in 09.09.9999 (vezi mai jos modificarile din SERVICE).

Service:
• INCHIDERE - A fost introdusa o noua optiune: “TVA la incasare - anulare colectare TVA” care
modifica data de colectare automat a TVA-ului facturilor cu TVA la incasare, la calendele grecesti
(09.09.9999), fara sa mai fie necesara lansarea optiunii de refacere stocuri / solduri. Utilizarea optiunii
se poate face doar pe parcursul lunii ianuarie a anului 2014, in cazul in care nu au fost incasate facturi
cu TVA la incasare prin trezorerie.
• REFACERE STOCURI SOLDURI - Modifica data de colectare automata a TVA-ului, pentru facturile
cu TVA la incasare, existente in evidenta lunii ianuarie 2014, din ce este in 09.09. 9999.

Salarii:
• CONSTANTA UTILIZATOR - A fost introdusa constanta de limitare a accesului utilizatorului la
datele din modulul SALARII, referitoare la formatii: “Formatii dedicate”. Efectul se refera atat la
incarcarea datelor cat si la consultarea lor.
• ACCES LIMITAT LA NIVEL DE SUCURSALE - In definirea user-ului s-a introdus posibilitatea
specificarii sucursalei pentru care are acces in modulul SALARII. Configurarea se refera atat la
gestionarea datelor cat si la consultarea listelor.
• PARAMETRII DE LUCRU DIN IANUARIE 2014 - S-au modificat parametrii de lucru pentru
calculul salariilor din ianuarie 2014 astfel:
salar mediu - 2298 lei
salar mediu precedent - 2223 lei
salar minim - 850 lei
ore medii lunare - 168
valoarea indemnizatiei pentru ajutorul de deces, in cazul decesului unui membru din
familia angajatului - 1149 lei
baza maxima calcul CAS - 11490 lei
baza maxima calcul contributie pentru concediile de boala - 10200 lei
Vezi anexa PARAMETRII DE LUCRU SALARII 2014.

Auto:
• COMANDA - A fost introdus butonul de echivalenta in fereastra de selectie a articolelor pentru
consumul de materiale.

WMEdi
• EXPORT FACTURI - XML EXPERT SUPPLIER - utilizat de catre REAL, au fost operate corectii in
ce priveste generarea fisierului de export.
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