Versiunea 888.02 (02.10.2020)
OBSERVATII:
Datorita multiplelor modificari din modulul de salarii si a masurilor privind reducerea
timpului de lucru, declaratia D112 este in lucru, urmand a scoate o versiune compatibila cu
versiunea de Mentor 888.xx dupa actualizarea formatului oficial de pe ANAF.
Mentor:
 FACTURI INTRARE – S-a corectat ordinea introducerii elementelor pe factura de intrare la
apasarea tastei tab.
 IESIRI - S-a corectat selectia delegatilor pe tranzactiile de iesire.
 IESIRI - S-a corectat eroarea care aparea la inregistrarea articolelor grupate pe clase dupa
introducerea cantitatii.
Salarii:
 PONTAJE - S-a actualizat importul pontajelor permitand importul noilor intreruperi pentru situatie
de urgenta, ore reduse si telemunca.
 INDEMNIZATII ASIGURARI SANATATE - S-a corectat media orara adusa la rezolvarea
indemnizatiei pentru programul redus, in cazul contractelor cu salar tarifar pe ora se ia in calcul
numarul de ore introdus la constanta Ore medie lunara in loc de ore lucratoare din luna de referinta.
Service:
 INTRETINERE - Se corecteaza stocurile negative pentru articolele de tip serie sau lot. Rezolvarea
acestora se face din Documente ce contin livrari din stocuri negative.

Versiunea 888.01 (30.09.2020)
LISTE:
Mentor:
 In lista Stocuri - Nomenclator articole s-a adaugat coloana „Durata maxima de aprovizionare”.
Salarii:
 In Statul de plata au fost adaugate colonele: Ore kurzarbeit, Valoare kurzarbeit aferente reducerii
timpului de munca cf OUG132 si Ore telemunca.
 In Fluturasul format variabil s-au introdus campurile de Ore telemunca si Zile scurte reducere
program – ore zi valoare.
Mentor:
 FACTURI INTRARE – S-a corectat modul de ordonare a articolelor la listare.
Salarii:
 Modalitate noua de lucru pentru reducerea timpului de lucru – vezi documentul Reducere temporara
program lucru OUG 132.
 Modulul de salarii a fost rescris, s-au modificat interfetele machetelor, au fost adaugate optiuni si
facilitati noi – vezi documentul „Modificari salarii versiunea 888.01”.
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Zilieri – Registru de evidenta si plata – prin plusul albastru s-a introdus posibilitatea importarii
zilierilor din format csv (vezi documentul „Import zilieri din csv”), format ce se poate obtine din
Registrul electronic de evidenta a zilierilor (www.inspectiamuncii.ro).
CALCUL SALARII - S-a modificat algoritmul de calcul pentru impozitul aferent contractelor
stabilite ca neimpozabile din conditii de salarizare. Acum va aparea deducerea de baza, impozitul
calculat si impozitul scutit.
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