Modificacions Ascompta 2.3.5 - 2.4.1
- En el tancament de períodes d'IGI

Al fer un nou tancament, s'ha afegit un llistat inicial on hi haurà les factures rebudes que no es
poden tancar, ja que estan marcades com a DUA i no tenen Data o número de DUA.

Les factures llistades no quedaran tancades, si realitzem el tancament, fins que no es regularitzi la
situació.

----------------------------------------------Nou Fins la 2.3.6-------------------------------------------- En la llista d'assentament (tant en vista assentament com apunt) s'ha afegit columna Té
Document que valdrà Sí o No en funció de si l'assentament (o la factura que ha creat
l'assentament) tenen document assignat.

- En la llista d'assentament (només en la vista d'assentament) es pot ordenar per Assentament
original, tan ascendent com descendent.

A l’ordenar-lo, en el filtre d'assentament, serà per assentament original

- En l'entrada de factures (tan rebudes com emeses)

El botó per afegir una nova factura

Permetrà que la pantalla on creem nova factura, surti l'opció Nova Factura (amb l'abreviació de
F6)

Si guardem la factura fent servir aquesta opció, un cop guardada, automàticament s'en crearà una
de nova.

- En assentaments Patró

Podrem ordenar la llista pels diferents camps i filtrar per la descripció que ens interessa.

- En el Pla de Comptes

S'ha afegit la possibilitat de poder seleccionar varis comptes a la vegada per poder-los
visualitzar/imprimir.

Un cop seleccionats els comptes que ens interessen, tindrem actiu el botó
qual podrem imprimir l'extracte dels comptes seleccionats.
Si volem deseleccionar els comptes, haurem de sortir de la pantalla del pla de comptes.

amb el

- En la cartera

S'ha afegit nou sistema de selecció d'elements per cobrar-los.

S'ha afegit la columna Seleccionat per poder indicar de manera exacta si un element està
seleccionat o no.
Si premem el botó dret del ratolí apareixerà un menú amb opcions per facilitar la selecció.

El botó per Cobrar

i eliminar

només estaran actius quan hi hagui algun element seleccionat.

- En l’Extracte de Compte (Fitxer/Edició/Extracte de Compte). Rodisnet
A través del filtre, podrem filtrar els exercicis permetent-nos visualitzar-los per diferents anys.
L’exercici actual apareixerà en negreta i els anteriors en gris.
A més a més si cliquem sobre la línia de l’assentament, podrem visualitzar-lo detalladament.

----------------------------------------------Nou Fins la 2.4.1--------------------------------------------

