
 

WME 17.014 (20.02.2019) 

Modificări WinMENTOR ENTERPRISE® 

Versiunea 17.014 (20.02.2019) 

Acest document conţine modificările operate în versiunea curentă, pe programe şi, în 
cadrul acestora, pe module şi meniuri. 

A. WinMENTOR ENTERPRISE® > Generalităţi: 

1. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date: 

1.1. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > Generalităţi: 

 S-a introdus posibilitatea de a deloga automat un user care nu este activ în aplicaţie 
un anumit interval de timp. Aceasta se poate activa prin setarea constantei: „Interval 
(minute) de inactivitate pentru delogare automată”. 

1.2. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > Constante: 

Nr. 
crt 

Denumire constantă Valori posibile Explicaţii 

Constante generale > Funcţionare > Articole 

1 Identificatorul NMVS al articolelor 
este: 

Cod extern 

Cod intern 

Valoare implicită. 

2 Articole cântăribile: următoarea cifră 
după cifra 2 este 

...  

Constante generale > Funcţionare > Parteneri 

1 Generare cod extern unic la 
adăugare parteneri 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

Constante generale > Funcţionare > Comenzi / Oferte 

1 Comenzi furnizori: automat cantitate 
acceptată = 0 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

2 Comenzi clienţi: implicit la preţ cu 
amănuntul 

Nu 

Nu, cu forţare salvare 
comandă cu preţ fără 

TVA 

Da 

Valoare implicită. 

Constante generale > Funcţionare > Intrări în stoc 

1 Intrări de la persoane fizice: verific 
dacă persoana are setată casa de 
asigurări de sănătate 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

2 Repartizare supliment achiziţie pe 
clase de articole 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

3 Repartizare supliment achiziţie pe 
clase de articole 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 
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Constante generale > Funcţionare > Ieşiri din stoc > Control preţuri 

1 Ieşiri clienţi: la alegere comisionar, 
doar partenerii cu această bifă 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

2 Ieşiri către clienţi: alertă preţ zero Nu 

Da 

Valoare implicită. 

3 Contracte clienţi: preluare extensii 
oferte clienţi pe contracte 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

4 Comenzi clienţi: preluare extensii 
contracte clienţi pe comenzi 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

5 Comenzi clienţi: preluare extensii 
oferte clienţi pe comenzi 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

Constante generale > Funcţionare > Ieşiri din stoc > Discounturi 

1 Articol pt. discount acordat pe oferte 
clienţi 

...  

Constante generale > Funcţionare > Ieşiri din stoc > Termene/Majorări de întârziere 

1 La facturare majorări de întârziere ţin 
cont de termenul de livrare 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

Constante generale > Funcţionare > Trezorerie 

1 Conturi excluse la ordonanţări ...  

Constante generale > Funcţionare > Diverse 

1 Inventar pe unitatea de măsură 
principală 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

2 Inventar – rezolvare automată plus la 
inventar pe ultima poziţie intrată 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

3 Nomenclator parteneri: view mare 
conţine extensii 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

4 Interval (minute) de inactivitate pt 
delogare automată 

 

0 Valoare implicita 

Constante generale > Funcţionare > Listare 

    

Constante generale > Funcţionare > Preţuri multiple 

    

Constante generale > Funcţionare > Personal salarizare 

1 Centralizare note contabile salarii pe 
centre de cost 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

Constante generale > Funcţionare > Declaraţii  

1 Mod de calcul număr început facturi Primul număr carnet Valoare implicită 
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alocate în Decl.394 
Primul număr din carnet 

utilizat în anul curent 

Primul număr din carnet 
utilizat în anul contabil 

2 Ofertă clienţi: aplicare calcul marje 
înainte de salvare 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

Constante generale > Conturi diverse: Intrări/Ieşiri  

1 Cont venituri în avans 

 

...  

Constante generale > Trezorerie 

1 Sertar cecuri aduce din toate 
subunităţile 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatură 

1 Căutarea după codul de bare include 
şi codurile alternative 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

2 Parolă supervizor la scanare cod de 
bare inexistent 

 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

Constante generale > Producţie > Diverse 

1 Comenzi client: permit cantitate 
acceptată mai mică decât lansările 
pe comenzi interne 

Da 

Nu 

Valoare implicită 

2 Note de predare: procent marjă 
suprapredări 

0 Valoare implicită 

3 Comandă internă de producţie: 
preiau rezervările comenzilor clienţi 

Da 

Nu 

Valoare implicită 

Constante generale > Modul WMRetail 

1 Interfaţa de tip grilă cu butoane se 
închide după selectarea unui articol 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

2 Forţare actualizare articole prin 
sincronizarea automată a preţurilor 
de la bază la firmele Retail 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

3 Listare la Datecs cu jurnal electronic: 
trimit tranzacţiile şi pe afişajul casei 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

4 Facturare cash&carry: sunt permise 
forme de plată multiple 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

5 Facturare bonuri retail: data facturii 
este... = „Data bonului” 

  

Constante generale > Modul Rent-A-Car 

1 Rent-A-Car: art. pt validarea 
existenţei comenzilor de reparaţii pe 
facturi intrare 

...  
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Constante utilizator > Configurare operare > Tranzacţii trezorerie 

1 Funcţionare buton completare centru 
de cost trezorerie 

Clonare înregistrare 
curentă 

Preluare CC asociat 
contului 

Valoare implicită 

2 
Justificare avans decontare: utilizare 
carnet pentru document cumulativ 

Nu 

Da 

Valoare implicită. 

Constante utilizator > Configurare operare > Diverse 

1 View mic parc auto: aduc şi maşinile 
care nu sunt active 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

2 Oferte clienţi: modificarea monedei 
se face cu parolă supervizor 

Nu 

Da 

Valoare implicită 

3 Interval (minute) de inactivitate pt 
delogare automată 

0 Valoare implicită 

4 Activare screensaver după 10 minute 
de inactivitate 

Da 

Nu 

Valoare implicită. 

5 Comenzi clienţi: validare cantitate 
diminuată în funcţie de comenzi 
furnizori generate 
 

Nu 
 

Da 

Valoare implicită 

6 
Activare screensaver după 10 minute 
de inactivitate 

Da 
 

Nu 

Valoare implicită 

Constante utilizator > Configurare operare > Cântărire la distanţă 

1 Cântarul este instalat la distanţă Nu 

Da 

Valoare implicită 

2 IP server cântărire la distanţă ... 
 

3 PORT server cântărire la distanţă ... 
 

Constante generale > Import/Export date în/din alte aplicaţii 

1 Director import bonuri fiscale intrare ...  

2 Director import autorizaţii auto din 
XLS 

...  

Constante generale > Interfaţa BCS 

1 Director import compensări ...  

Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii trezorerie 

1 Justificare avans decontare: utilizare 
carnet pentru document cumulativ 

Nu 

Da 

Valoare implicita 

Constante utilizator > Configurare operare > Date identificare conexiuni externe 

1 Cale certificat NMVS ...  

2 Parolă certificat NMVS ...  

3 GLN sediu social firmă ...  
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1.3. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > Mentor: 

1.3.1. Nomenclatoare: 

 Nomenclatorul de articole: s-a introdus pe intervale lunare rubrica „Acciza DVI” 
unde se poate selecta o taxă care să se aplice pe DVI la apelarea opţiunii „Adaug 
automat articole cu accize DVI” de pe + albastru. 

 Nomenclator articole: se poate introduce locaţia implicită şi la nivel de obiect 
derivat, pentru articolele cu atribute de caracterizare. Pe recepţia intrărilor, a 
transferurilor între gestiuni, se completează locaţia de la nivel de obiect, iar dacă nu 
este, se completează cea de la nivel de articol. 

1.3.2. Intrări/Ieşiri: 

 Intrări/Ieşiri: La nivel de contract comercial/comandă/factură clienţi se poate seta un 
număr de zile de graţie, de care se ţine cont în algoritmul de calcul majorări. 

 Intrări: pe recepţie s-a introdus pe Click-dreapta opţiunea „Preluare stocuri pe 
modificare de preţ” care generează un document de „Modificare de preţ” completat cu 
stocurile din recepţia de pe care s-a pornit. Opţiunea trebuie folosită doar dacă nu s-
au operat mişcări din respectivele stocuri. 

 Intrări: repartizarea suplimentului de achiziţie pe recepţie se poate face şi pe clase de 
articole. 

 Facturi la aviz furnizor: butonul Preţ din macheta „Modificare preţuri aviz” aduce 
preţul din oferta furnizor valabilă la data documentului (similar facturilor la aviz client). 

 Ieşiri: la export automat facturi de ieşire în format .pdf nu se mai generează fişierul 
dacă documentul este neoperat. De asemenea, se poate exporta fişierul la orice 
salvare a facturii, se poate trimite mail la orice salvare a facturii sau se poate exporta 
fişierul şi asocia automat facturii ca şi fişier extern. Pentru aceste situaţii constanta 
„Export automat facturi” are valori posibile noi: „export fără atenţionare la fiecare 
salvare”, „email fără atenţionare la fiecare salvare”, „export cu ataşare fişier generat”. 

 Ieşiri: la adăugare articole prin scanare coduri de bare, s-a adăugat un mesaj de 

avertizare la scanare cod de bare inexistent. 

 Ieşiri: documentul este marcat ca listat fără ieşire în machetă. 

1.3.3. Interne: 

 Mărire de stoc: la „Preluare automată”, se poate suplimenta o poziţie de stoc 
recentă, nu cea mai veche, dacă se setează constanta „Mişcări interne şi retur client – 
preluare automată repune stoc pe poziţiile cele mai recente”. 

 Modificări de preţ: s-a introdus o opţiune nouă – Include „Taxa1 în sumă fixă” în 
preţul de achiziţie – care adună această taxă la preţul de achiziţie din livrare şi preia 
rezultatul pe coloana „Preţ” din document. 

4 GLN - LUF (sediu locaţie) ...  

5 GLN - LUF parolă ...  

6 Separatorul la scanare 2D este = 
„SPACE” 

 

SPACE 

Punct 

Virgula 

/ 

| 

\ 

 

 



 

  6 WME 17.014 (20.02.2019)  

 Diminuări de stoc: la rezolvare din echivalenţe după preluarea din valorice fără 
descărcare, este adus preţul de înregistrare egal cu valoarea liniei din monetar 
(inclusiv TVA). 

1.3.4. Trezorerie: 

 Monetare: la preluare automată din stoc pentru liniile cu tip contabil valoric fără 
descărcare nu mai este adus la preţ înregistrare preţul de pe document. 

 Monetare: în view-ul mare, pe click dreapta s-a adăugat opţiunea „Descărcare stocuri 
pentru livrările valorice” (ca în view-ul de facturi clienţi). Prin aceasta, toate livrările din 
tip contabil valoric, setat în constanta „Tip contabil implicit la onorare valoric”, se 
rezolvă prin preluare automată din gestiunea de pe livrare şi din tipul contabil implicit 
al articolului; opţiunea este disponibilă şi pe view-ul de facturi clienţi şi avize clienţi. 

 Compensări: cele de tip „split TVA” se pot stinge şi direct pe cont. 

 Compensări: obligaţiile client create prin compensări, pe conturi suplimentare din 
caracterizarea contabilă a partenerului, sunt aduse acum la stingere. 

 Compensări: se poate completa „Termen” & „Majorare” pe o obligaţie client creată 
prin compensare. 

 Casa/Banca: la „Plata direct pe cheltuieli” se preia centrul de cost asociat contului 
dacă se activează constanta: „Funcţionare buton completare centru de cost 
trezorerie”. 

 Casa/Banca: se validează completarea câmpului „Doc” pe liniile de tranzacţii. 

 Justificare avans decontare: se poate utiliza carnet pentru documentul cumulativ, 
independent de carnetele folosite la nivel de linie, în funcţie de tipul tranzacţiei. 

 Conversie valutară personal: se poate face conversie din lei în altă monedă. 

1.3.5. Contabile: 

 Note contabile diverse: după preluarea notelor contabile de salarii, acestea se 
cumulează pe centre de cost dacă este activată constanta: „Centralizare note 
contabile pe centre de cost”. La nivel de linie, nu va mai aparea angajatul, ci centrul 
de cost (centrul de cost trebuie asociat angajaţilor). 

 Evidenţă venituri în avans: se poate ţine evidenţa veniturilor în avans şi a stingerii 
periodice a acestora, similar cu evidenţa cheltuielilor în avans. 

 Declaraţia 394: a fost adăugată constanta „Mod de calcul număr început facturi 
alocate în Decl.394” prin care se poate stabili care este plaja alocată carnetelor de 
documente şi declarată în „Secţiunea I - facturi utilizate”. La final de an, pentru a nu 
anula numerele rămase libere prin această constantă se poate stabili ca această plajă 
să înceapă cu primul număr de factură utilizat în anul financiar (nu neaparat 
calendaristic). 

1.4. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > Service: 

1.4.1. Diverse: 

 Stiva de mesaje: apar şi drepturile de acces la care userul nu are drept de modificare 
/ştergere. 

 Fişiere cu structuri variabile: Pe câmpul „Legătura cu tabela” s-a introdus şi 
nomenclatorul de gestiuni. 

 Fişiere cu structuri variabile: se pot defini şi pentru nomenclatorul de personal. 
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1.5. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > Comercial: 

1.5.1. Furnizori/Clienţi: 

 Promoţii clienţi: la cele de tip discount (pe articol sau pe clasa de articole), se poate 
seta „Prioritar la nivel de partener”. Efectul constă în ignorarea celorlalte discounturi 
de tip promo. Fără această opţiune este prioritar discountul mai mare. 

 Regularizare automată contracte leasing: opţiune nouă ce permite regularizarea 
automată a tuturor contractelor facturate în luna curentă; nu se generează automat şi 
înregistrările contabile, ci se marchează pe „Dirty”, prin urmare, este nevoie să fie 
generată o listă contabilă. 

 Comenzi clienţi: a fost adăugată constanta „Comenzi clienţi: validare cod fiscal” prin 
care s-a introdus obligativitatea ca, înainte de salvare comandă, să se intre pe 
butonul de verificare cod fiscal. 

 Comenzi clienţi: dacă se salvează o comandă client cu flag-ul „Plata pe loc”, atunci 
„Zile plată” de pe liniile documentului, iau valoarea 0. 

 Oferte clienţi: se poate estima un preţ de achiziţie din oferta furnizor unică sau 
selectată (dacă sunt mai multe) sau din preţul de oferta client din care se scade 
procentul de discount introdus la clasa de articole aferentă. În funcţie de această 
estimare, se calculează marja şi valoarea marjei. 

 Oferte clienţi: s-a introdus un buton pentru calcul discount (procent sau valoare) care 
are ca efect completarea unei linii cu articolul setat la constanta „Articol pt. discount 
acordat pe oferte clienţi” şi cu valoarea rezultată. 

 Comenzi clienţi: în cazul în care cantitatea lansată în producţie este mai mare decât 
cantitatea acceptată actualizată, se poate salva o comandă client dacă se setează 
constanta: „Comenzi client: permit acceptat mai mic decât lansările”. 

 Comenzi: prin Navigator, de pe comanda client se poate deschide comanda furnizor, 
creată sau asociată prin generator comenzi aprovizionare. 

 Contracte de tip abonament: a fost adăugat la nivel de contract un % aplicat la curs, 
similar cu cel din nomenclatorul de parteneri. 

 Contracte de tip abonament: s-a introdus posibilitatea facturării ratelor trimestriale 
în avans. 

 Contracte de tip abonament: s-au adăugat opţiunile „Opţionale pentru linia curentă” 
respectiv „Articole cu opţionale asociate” (+ albastru). 

 Facturare contracte abonamente: s-a adăugat posibilitatea de a filtra şi prelua date 
şi după localitatea sediului de facturare (implicit se făcea după localitatea sediului de 
livrare). 

1.5.2. Generatoare: 

 Generator facturi penalităţi: opţiune nouă ce permite generarea automată a 
facturilor de penalităţi pentru depăşire termen. Preluarea facturilor se poate face 
pentru o valoare minimă peste care să se genereze factura, inclusiv pentru facturile 
achitate după scadenţă + numărul de zile de graţie. De asemenea, se poate ţine cont 
în analiză de termenul de livrare dacă este setată constanta „La facturare majorări de 
întârziere ţin cont de termenul de livrare:”. 

1.5.3. Speciale: 

 Monitorizare medicamente: s-au făcut actualizări conform noilor reglementări în 
domeniu (a se vedea documentaţia specifică). 

 Renegociere termene de plată clienţi: se poate modifica tipul plăţii (Numerar/Ordin 
de plată/Cec...) şi centrul de cost. 
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 Gestionare rezervări: Pe „Rezolvare incoerenţe” sunt aduse comenzi furnizori 
închise rămase ca rezervări dedicate pe comenzi clienţi. Tot aici se pot elimina aceste 
incoerenţe. 

 Gestionare rezervări: apar ca incoerenţe şi se pot elimina, astfel, acele linii care au 
fost rezervate din comenzi interne (materiale) dar care nu se mai regăsesc în reţeta 
asociată liniei de pe comanda internă. 

1.6. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > Producţie: 

1.6.1. Lansare: 

 Comandă internă: pe structura reţetei din linia de comandă internă, coloanele pentru 
Cantitate în UM principală şi Cantitate în UM specifică sunt interdependente. 

1.7. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > Expert: 

1.7.1. Expertize: 

 Şabloane distribuţie servicii pe centre de cost: se poate seta la nivel de şablon 
dacă procentul se aplică la cantitate sau la valoare. 

 Bugetare proiecte de analiză: a fost adăugată constanta „Bugetare proiecte: valorile 
introduse sunt:” prin care valorile introduse la credit aprobat pot fi 
lunare/trimestriale/anuale. 

 Ordonanţări: pe lângă plată factură, se pot ordonanţa mai multe tipuri de tranzacţii: 
plăţi direct pe angajat, viramente, plăţi direct pe cont. 

1.8. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > CRM: 

1.8.1. Nomenclatoare: 

 Clasificare oportunităţi: opţiune nouă prin care oportunităţile se pot clasifica în: 
importante, medii, complexe, etc. 

1.8.2. Marketing: 

 Oportunităţi: la generare ofertă, contract, comandă, apar numărul şi data 
documentului generate pe acele butoane. 

1.9. WinMENTOR ENTERPRISE® > Date > Alte module: 

1.9.1. Unelte EDI: 

 Compensări: se pot importa din structura XLS. 

 Monetare: se pot importa din structura XLS. 

 Chitanţă/bon fiscal: se pot importa din structura XLS. 

 Import facturi OMV: s-a introdus câmpul „Cod de aprobare”. 

 Import plăţi/încasari din format MT940: se pot importa fişiere şi de la Banca 
Raiffeisen. 

1.9.2. AdminJOBs: 

 Alerte: se poate prelua data sistemului în subiectul emailului dacă se scrie 
%SYSDATE% în subiect. 

 Alerte: Trimitere notificări prin SMS: Utilizatorii trebuie să introducă un API Key şi un 
API Secret în WMService > Firme WME > eMail și SMS pe câmpurile SMS Key și 
SMS Pass, iar ulterior se va apăsa Setare acces server SMS. În macheta „Alerte” se 
va bifa SMS şi se va introduce numărul de telefon care va trebui să primească 
notificarea. 
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1.9.3. Parc auto: 

 Mijloace de transport: a fost adăugat la nivel de maşină consumul pentru staţionări. 

 FAZ: în calculul de combustibil se ţine cont şi de consumul din timpul staţionării 
completat la nivel de mijloc de transport. 

2. WinMENTOR ENTERPRISE® > Liste: 

2.1. WinMENTOR ENTERPRISE® > Liste > Generalităţi: 

 Filtre: Se poate filtra pe intervale când coloana e de tip String. De exemplu, într-o 
coloană care aduce informaţii despre oră, un filtru de genul 10:00/11:02 aduce 
înregistrările din intervalul ales. 

2.2. WinMENTOR ENTERPRISE® > Liste > Service:  

 Generale > Documente libere: s-a introdus pe interfaţă o rubrică de selecţie „An pentru 
care se determină numerele de început”. În funcţie de acesta se va completa coloana 
„Primul număr din an” cu primul număr folosit sau primul număr liber din respectivul 
carnet (este utilă această situaţie pentru generarea deciziei de numerotare documente la 
început de an). 

2.3. WinMENTOR ENTERPRISE® > Liste > Comercial: 

 Mişcări > Lista ieşirilor pe preţuri: listă nouă care aduce vânzările din perioada 
selectată, separate pe linii distincte, în funcţie de preţul de vânzare. 

2.4. WinMENTOR ENTERPRISE® > Liste > Producţie: 

 Note de predare: s-a introdus posibilitatea avertizării utilizatorului în cazul în care 
cantitatea din nota de predare este depăşită cu un procent mai mare decât cel setat la 
constanta „Note de predare: procent marjă suprapredări”. 

 Note de predare: la generare notă de predare din comanda internă sau „Raportare 
realizare producţie”, se completează seria conform constantei „Mască pt. generare 
automată serie produse”. 

2.5. WinMENTOR ENTERPRISE® > Liste > Expert: 

 Balanţă venituri şi cheltuieli: listă nouă în cadrul căreia valorile sunt aduse pornind 
dinspre expertizare. 

 Bugetare centre de cost: în interfaţa listei a fost adăugată o bifă pentru a obţine lista 
detaliată a tranzacţiilor cu acele centre de cost. 

2.6. WinMENTOR ENTERPRISE® > Liste > Alte module: 

 Fişa mijlocului fix: în interfaţa listei se poata opta pentru aducerea în listă a liniilor pentru 
fiecare lună de amortizare, similar cu ce e în „Tabloul de mijloace fixe”. 

 Simulare calcul amortizare: listă nouă prin care se generează valoarea amortizării 
economice pentru fiecare lună, de la luna curentă până la luna selectată în interfaţa listei; 
la fel şi pentru amortizarea de grup. 
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B. WMERetail: 

 Emulare tastatură: după selectarea articolului din grila cu imagini, aceasta se închide 
automat dacă este setată constanta „Interfaţa de tip grilă cu butoane se închide după 
selectarea unui articol” pe valoarea „Da”. 

 Emulare tastatură: apelare sunet Windows, după selecţie produs cu imagine. 

 Emulare tastatură: nu se mai cere parola de supervizor la intrare pe tabul 2. 

 Sincronizare automată: prin această procedură se actualizează pe retail şi „%Discount 
promo” respectiv codurile externe alternative în nomenclatorul de articole. 

 Sincronizare automată: procedura de actualizare automată a nomenclatorului de 
articole pe posturile de retail se poate activa nu doar la modificare preţ ci şi la Modific/ 
Salvez pe articol (cu bifa „Vândut pe casa de marcat”) dacă se setează constanta „Forţare 
actualizare articole prin sincronizarea automată a preţurilor de la bază la firmele Retail”. 

 Sincronizare articole: s-a adăugat în machetă opţiunea „doar articolele noi”. 

 Sincronizare parteneri: prin această procedură se face şi ştergerea partenerilor la retail 
dacă aceştia au fost şterşi de pe bază şi nu sunt utilizaţi pe retail. 

C. WME Rent-A-Car: 

 Comenzi Rent-A-Car: se pot introduce facturi de intrare direct din macheta de rezervări 
auto. 

 Comenzi Rent-A-Car: nu se poate salva o factură de intrare care conţine anumite 
articole, fără să fie asociată o comandă de tip reparaţii din Rent-A-Car, dacă este setată 
constanta „RentACar: art. pt. validarea existenţei comenzilor de reparaţii pe facturi 
intrare”. 

 Import autorizaţii auto: s-a introdus opţiunea de import autorizaţii auto din fişiere Excel. 

D. WMEServiceAuto: 

 Comandă service auto: S-a introdus posibilitatea de a lista factura proforma din 
comanda de service auto. 

 Comandă service auto: s-au adăugat câmpurile: persoană de contact, număr de telefon, 
adresă de email, recepţioner (se poate refolosi câmpul delegat), NRI. 

 Comandă service auto: se poate calcula durata manoperei, în ore. 

 Lucrări: se pot asocia toţi angajaţii la o lucrare. 

E. RestServer: 

 Dacă se doreşte exportul automat al facturilor în format .pdf, după importul acestora în 
WME, se va bifa în interfaţa WMRestServer-ului „Facturile importate sunt salvate în format 
PDF" şi se va alege versiunea de listă pentru export. În WME, pe userul cu care se intră în 
WMRestServer se va seta constanta: „Cale liste comune”. Denumirea fişierului exportat va 
fi: Nrdoc_CodExternPartener.pdf. În WMRestServer.ini se poate completa şi o altă 
versiune de listă pentru care se doreşte exportul automat – pentru articolele care au 
certificat de garanţie (ListVerPDFAsoc=186). 

 


