Modificacions Andofarma 3.66
- En les regularitzacions d’estocs

S’ha afegit l’opció Inventari Assistit. Si es marca, podrem utilitzar la regularització
d’estocs per fer un inventari de grups de productes.
Amb el botó
podrem seleccionar el filtre de productes per fer l’inventari, per
exemple: una Secció determinada. Al clicar-lo demanarà filtre. Al seleccionar-lo
presentarà els articles del filtre...

Si diem que sí, els productes s’afegiran en l’inventari assistit.
En la pestanya Filtres Assistit podrem veure tots els filtres seleccionats per
l’inventari assistit ja que podrem afegir més d’un filtre fins que comencem
l’inventari (Es marca l’opció Inventari Assistit Iniciat)

A l’entrar una línia en la regularització, l’opció Inventari Assistit Iniciat quedarà
marcada i no es podran entrar nous filtres en l’inventari assistit.
Si en la línia s’entra un producte que no està en el filtre no l’acceptarà i sortirà el
missatge:

A l’executar l’inventari assistit es realitzaran els següents passos :
*Si hi ha robot, es recuperaran del robot els productes seleccionats en
l’inventari assistit.
Nota, assegureu-vos que abans d’executar l’inventari tingueu configurat
correctament el robot si el magatzem on feu l’inventari té un robot. Si teniu
més d’un robot assegureu-vos que tingueu configurat el del magatzem on
feu l’inventari.

També es poden carregar les dades del robot amb el botó corresponent (i
no es tornaran a carregar a l’executar l’inventari) si voleu controlar d’una
forma més precisa la càrrega de productes del robot.
*S’afegeixen els productes no inserits en l’inventari i que s’hagin seleccionat
per inventariar i que tinguin estoc en el magatzem (per poder-los posar a
zero).
*S’executarà la regularització modificant l’estoc del magatzem.

En el programa d’inventari, si hi ha inventaris assistits en procés, ho indicarà:

En cas de dir que sí, presentarà els inventaris assistits i podrem seleccionar el que
volem utilitzar.

Al seleccionar-lo i, cada cop que entrem en el programa d’inventari, veurem en la
part superior de la finestra l’inventari que estem tractant.

A l’entrar productes només acceptarà els productes de l’inventari assistit, si en
volem comptar algun que no sigui de l’inventari assistit, sortirà el missatge :

A l’enviar el productes comptats a la gestió amb el botó
directament a l’inventari assistit i sortirà del programa d’inventari.

es carregaran

- En l’entrada d’usuari del TPV

S’ha afegit l’opció Permetre Deutors que haurà d’estar activa juntament amb
l’opció del mateix nom de la caixa per poder entrar deutors.
S’ha afegit l’opció Permetre Canviar Forma Pagament en Consulta Tiquet, si es
marca permetrà canviar la forma de pagament dels tiquets des de la seva
consulta.

- En els clients

En la pestanya de condicions especials, s’ha afegit el camp Proveïdor

