Modificacions Andofarma 3.68
- Factures Emeses

S’ha afegit el camp Utilitzar Data Tancament Caixa en Tiquets

Si es marca, al seleccionar els tiquets, utilitzarà la data de tancament enlloc de la
data del tiquet.
Al fer-ho s’ha de tenir en compte que els tiquets no tancats no sortiran i la data que
sortirà en el llistat serà la data del tiquet, encara que s’hagin seleccionat per data
de tancament.

- Al manteniment de caixes del TPV (Fitxer/Caixes).

S’ha afegit el camp Agrupar Productes Tiquet : si es marca, en les vendes del
TPV agruparà les unitats venudes del mateix producte. És a dir, si es ven un
producte que ja està en el tiquet, enlloc de crear-se una nova línia la nova
quantitat es sumarà en el producte que ja està en el tiquet.
- Desapareix la possibilitat d’enviar rebuts vençuts:
Al manteniment de bancs (Fitxer/Altres/Bancs).

Als camps Document Vista i Document Venciment s’han eliminat les opcions de
Rebut Domiciliat i Format Rebuts ja que els bancs andorrans no els suportaran a
partir del 10/05/2021 en el format d’Efectes (desapareix la possibilitat d’enviar
rebuts vençuts).
En cas de no tenir el programa actualitzat, podem anar a Fitxer/Altres/Bancs i
als camps Document Vista i Document Venciment canviar les opcions Rebut
Domiciliat i Format Rebuts per l’opció Efecte Descompte Data Venciment.

- Nou sistema d’enviament de comandes: Fedicom 3.x
Possibilitat d’enviar les comandes als proveïdors espanyols mitjançant el protocol
de comunicació Fedicom 3.
Tot i que podeu seguir enviant les comandes com fins ara (1.x), si activeu aquest
sistema (3.x) tindreu un seguiment més acurat de les vostres comandes i ja
estareu preparats per operar amb la versió més nova de Fedicom (consultar
compatibilitat amb els proveïdors).
El protocol de comunicació Fedicom 3 és espanyol.
Consulteu al vostre proveïdor si permet rebre comandes amb Fedicom 3.
El vostre proveïdor us ha de subministrar les dades de connexió ((BIC, Id
Creditor/Presentador).

CONSULTEU EL DOCUMENT “Comandes Fedicom 3 Configuració” per a més
informació sobre la seva configuració i funcionament.

