Versiunea 870.01 (14.06.2019)
Liste:
Mentor:


Corectat eroarea de generare “Invalid floating point operation”, ce aparea in anumite cazuri la
generarea listei “Stocuri la moment”, pe unele calculatoare dintr-o retea.

Comercial:


A fost corectata generarea listei “Profit din vanzare pe facturi” la care aparea eroarea ” is not
a valid integer value”.

Mentor:


IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII – In cazul importului de noi parteneri, s-a modificat
procedura de identificare a localitatilor, la adaugarea in nomenclator.

Salarii:





CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE – S-a introdus o noua constanta de interes general,
in categoria DIVERSE: “CAEN pentru activitate constructii”, ce se raporteaza in D112.
CALCUL SALARII – A fost modificat modul de calcul pentru valoarea deducerilor in cazul
angajatilor scutiti de impozit pentru contractele de cercetare-dezvoltare. Venitul de baza include
veniturile scutite (modificarea este din versiunea 868.01).
CALCUL SALARII – A fost corectat calculul retinerilor definite ca % din salar tarifar.
CONDITII DE SALARIZARE – S-a introdus flag-ul “Pensionar” prin intermediul caruia se
caracterizeaza titularul contractului respectiv.



CONDITII DE SALARIZARE – Tipul de contract “cumul pensie” a fost scos din lista tipurilor de
contracte, incepand cu ianuarie 2019, in baza de date inlocuirea facandu-se automat cu tipul de
contract “ contract de baza, cumul baza” sau “cumul functie” + flag-ul “Pensionar” = Da, cu conditia
ca versiunea bazei de date sa fie egala cu versiunea curenta sau mai mare.
ATENTIE!
Intoarcerea la o versiune anterioara va duce la pierderea identificarii contractelor pensionarilor.
Reluarea identificarii se va putea face numai manual de catre utilizator.



CONDITII DE SALARIZARE – S-au introdus doua tipuri noi de contracte incepand cu luna aprilie
2019: membru cooperator si internship.
CONTRIBUTII ANGAJAT/ANGAJATOR – Idem.
DEDUCERI GENERALE – Idem.
IMPOZITAR – Idem.
INDEXARE SALARII – Idem.
INDEMNIZATII/ASIGURARI SANATATE - S-a introdus posibilitatea colectarii automate a
veniturilor si zilelor lucrate, in vederea deteminarii venitului mediu, in cazul angajatilor cu contracte
multiple.
INDEMNIZATII/ASIGURARI SANATATE – In cazul certificatelor medicale in continuare se
solicita completarea datei de inceput a valabilitatii, in cazul in care nu exista certificatul initial in
baza de date MENTOR.
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Service:






VERIFICARE STRUCTURI – Interfata se deschide pe optiunea “Viteza maxima” = Da.
VERIFICARE STRUCTURI – Verificarea structurilor din luna initiala a fost inclusa la inceputul
verificarii lunilor din “Baza de date Firma”.
VERIFICARE STRUCTURI – Optiunea Alt-Q nu se poate aplica in timpul parcurgerii lunii initiale.
VERIFICARE STRUCTURI – Culoarea cursorului circular (de tip pie) se poate schimba prin click in
panoul care il contine.
FUZIONARI LOCALITATI – A fost introdusa posibilitatea fuzionarii inregistrarilor identice prin
selectarea butonului “Analiza localitati identice”.

Auto:


LISTARE COMANDA (DEVIZ) – Denumirea partenerului se poate lista pe mai multe randuri cu
conditia ca acest lucru sa fie precizat in MENTOR, constante generale de functionare (constanta:
“Observatii articol pe rand nou, spargere denumire articol, partener” sa aiba valoarea DA).
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