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Versiunea 802.08 (27.01.2016) 

 
Liste: 
 

Salarii 

� A fost corectata generarea listei "Contributii". 

 

 

Versiunea 802.07 (26.01.2016) 
Liste: 
 

Mentor 

� A fost corectata generarea listei "Receptii" pentru importurile la care articolele aveau 

specificate taxe vamale pe DVI. 
� In listele din MISCARI > Intrari, Intrari sinteza s-a introdus coloana "Autofacturare". 

� In listele din MISCARI > Iesiri, Iesiri sinteza s-a introdus coloana "Autofactuare". 
� In TREZORERIE > Jurnal cumparari si Jurnal vanzari s-a introdus coloana "Autofacturare". 

� A fost adaugata o noua lista in submeniul PARTENERI: "Facturi in asteptare - solduri". 
� In PARTENERI > Facturi de intocmit s-au introdus coloanele "Denumire articol la client", 

"Cod catalog client". 
� S-a corectat lista "Facturi de intocmit" in ceea ce priveste completarea denumirii locatiei de 

livrare in cazul inregistrarii stocurilor initiale din custodie. 
� Au fost corectate listele din PARTENERI: "Fisa analitica partener", "Balanta analitica 

parteneri", "Balanta sintetica parteneri", in cazul reflectarii tranzactiilor corespunzatoare 

facturilor la aviz de achizitie in valuta, cu curs diferit de cel de pe avizul de expeditie. 
Comercial 

� In lista "Comenzi in curs clienti", din meniul COMENZI, s-a introdus coloana corespunzatoare 

gestiunii implicite a articolului. 

 

Mentor ADMIN:  
• PRODUS NOU ce permite inregistrarea JOB-urilor de actualizare a bazei de date cu executie 

imediata, la o anumita data si ora sau in mod repetat, pentru o lista specificata de firme.  

• SALARII - ACTUALIZAREA PARAMETRILOR DE CALCUL -  Dezvoltarea acestei functii a fost 

prioritara datorita modificarilor repetate ale legislatiei privind calculul salariilor in general si mai ales 

datorita modificarilor ample ce intra in vigoare incepand cu 01.01.2016 (vezi documentatia de 

utilizare). 

• VERIFICARE STRUCTURI - Spre deosebire de actualizarea de structuri existenta in procedura de 

upgrade, asigura verificarea structurilor fisierelor pentru o lista data de firme. 

• INSTALAREA SE VA FACE NUMAI DUPA CE PROGRAMELE ANTIVIRUS AU FOST 

INCHISE.  

 

Mentor: 
• F2: CALCULATOR - S-a corectat modul de preluare a procentelor de TVA din constantele lunii de 

lucru. 

• CONSTANTE GENERALE - S-a adaugat o noua constanta generala de functionare in sectiunea 

CONTABILE: "Contabilizare discount: calcul cu valori nerotunjite" (DA/NU). Trecerea constantei 

pe DA are ca efect modificarea notei contabile de inregistrarea a venitului si TVA-ului in cazul in 
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care pe factura s-a acordat discount. Se repara astfel diferente de ordinul sutimilor intre nota 

contabila de pe tranzactie si valoarea calculata a documentului in interfata aplicatiei. 

• CONSTANTE GENERALE - S-a adaugat o noua grupa de constante generale de functionare: "INFO 

STOC COMERCIAL", ce contine doua constante prin care se controleaza afisarea stocurilor in INFO 

STOC-ul deschis de pe bara de meniu a modulelor: MENTOR; PRODUCTIE; COMERCIAL si 

tranzactiile corespunzatoare ofertelor, comenzilor, iesirilor. Constantele din grupa se refera la 

gestiunile luate in calcul si tipurile contabile corespunzatoare: "Gestiuni implicate in calculul 

stocului", "Tipuri contabile implicate in calculul stocului". 

• INTRARI - Nu se mai inregistreaza datele privind pretul de achizitie (cand pentru articole s-a 

configurat pe DA urmarirea pretului de intrare) in cazul retururilor intrarilor de la furnizori. 

• INTRARI - La listarea NIR-ului s-au adaugat urmatoarele coloane: "Pret vanzare gestiune", "Val. 

vanzare gestiune", "Tip pret vanzare gestiune" (corespund categoriei de pret asociate gestiunii pe care 

s-a operat receptia), "Tip pret vanzare firma". S-au redenumit coloanele: "Pret vanzare" in "Pret 

vanzare firma", "Val.vanzare" in "Val.vanzare firma". 

• INTRARI FACTURATE IN NUMELE FURNIZORULUI (AUTOFACTURARE) - Procedura 

permite evidenta automata a numerelor facturilor si editarea facturii catre furnizor. Se pot inregistra 

facturi simple ca facturi in numele furnizorului sau facturi la aviz. Pentru aceasta se selecteaza 

valoarea "Da" a flag-ului "Autofacturare". 

• INTRARI FACTURI LA AVIZ - A fost corectata inregistrarea contabila a TVA-ului in cazul taxarii 

inverse pe tranzactiile in valuta. 

• INTRARI DE LA PERSOANE FIZICE - S-a adaugat o noua constanta generala de functionare: 

"Utilizare carnet de documente pentru achizitii de la persoane fizice" cu valorile: NU / DA.  

ATENTIE!!! 

Trebuie sa selectati valoarea DA pentru a avea evidenta automata a numerelor de documente - 

este obligatoriu din ianuarie 2016. 

 

• IESIRI DIN STOC - Pe documentele corespunzatoare tranzactiilor de iesire din stoc, s-a corectat 

modul de calcul pentru marimile afisate in coloana "Procent TVA". 

• INTERFATA IESIRI - A fost corectata preluarea seriilor in tab-ul "Observatii" in cazul in care 

factura contine si articole de tip serviciu. Idem in cazul articolelor livrate din loturi cu termene de 

expirare si certificate de calitate diferite.  

• IESIRI FACTURI AUTOFACTURARE - S-a introdus posibilitatea inregistrarii autofacturilor. Tot 

cu aceasta ocazie s-a introdus si in view-ul facturilor de iesire coloana "Autofacturare". 

Autofacturarea se poate opera numai in cazul facturarii articolelor de tip serviciu si se utilizeaza 

pentru corectarea TVA-ului colectat.  

• IESIRI FACTURI LA AVIZ CUSTODIE - A fost corectata inregistrarea contabila a TVA-ului in 

cazul in care s-au preluat articole de pe avize in custodie cu discount (se face cu cota curenta de 

TVA). 

• IESIRI FACTURI LA AVIZ - S-a introdus buton de calcul a TVA-ului, pentru situatia in care avizul 

a fost inregistrat fara TVA. Calculul TVA-ului se face la cota corespunzatoare asociata articolelor din 

luna inregistrarii avizului de expeditie. 

• IESIRI FACTURI LA AVIZ - A fost corectata nota contabila in cazul facturarii articolelor cu 

discount si taxa facturabila. 

• IESIRI FACTURI LA AVIZ - S-a corectat de asemeni, inregistrarea contabila a facturii la aviz in 

cazul in care discount-ul sau TVA-ul se calculeaza doar pe factura la aviz. 

• IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII - Corectie la import mariri de stoc cand cantitatea de pe 

marire depasea stocul existent. 

 

Casa de marcat: 
• CONSTANTE UTILIZATOR - S-a adaugat o noua constanta de operare: "EMULARE 

TASTATURA Optimus: versiunea diverului TANGODRV >= 6.1.1" NU/DA. 
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Salarii: 
• ACTUALIZARE CONFIGURARI ANUALE - Vedeti noul produs Mentor ADMIN, pentru 

actualizarea simultana a firmelor, in ceea ce priveste configurarile anuale ale parametrilor de 

calcul pentru salarii. 

• NOMENCLATOR PERSONAL - S-a marit dimensiunea campurilor de inregistrare a numelui si 

prenumelui. 

• ANGAJATI ZILIERI - Idem. 

• CONTRACTE VENITURI PROFESIONALE - Idem. 

• CONTRIBUTII - In view-ul mare s-a introdus coloana "Venit maxim" care va cuprinde valoarea 

bazei maxime de calcul a contributiei. 

• STOPAJ - S-a introdus posibilitatea actualizarii parametrilor de calcul corespunzatori contractelor de 

venituri profesionale, din meniul deschis prin click dreapta de mouse in view-ul mare a contractelor. 

• VARSAMINTE PT.PERSOANE CU HANDICAP - Numarul persoanelor cu handicap de angajat in 

firma se calculeaza si utilizeaza cu doua zecimale, pentru calculul valorii contributiei. 

 

WMEdi: 
• IMPORT COMENZI EXPERT SUPPLIER - S-a corectat preluarea termenului de livrare. 

• EXPORT FACTURI DOXCHANGE - A fost corectat exportul facturilor storno.  

• EXPORT FACTURI DOXCHANGE 2 - Au fost cuprinse in structura tag-urile obligatorii pentru 

LEROY MERLIN. A fost implementata posibilitatea de a inregistra facturi de corectii si retur 

(operarea se face pe factura obisnuita).  

A fost corectat exportul facturilor de retur din luna de lucru diferita de luna curenta. 

• EXPORT FACTURI EXPERT SUPPLIER - A fost implementata posibilitatea exportului codului 

categoriei de articole ca "BuyerInternalCode". 

• EXPORT FACTURI EDINET - S-a modificat codificarea cotelor de TVA valabile incepand cu 

01.01.2016. 

 

 


