ANEXA SERVICE 3
Pl\]i / `ncas\ri f\r\ leg\tur\
Generarea acestei liste din SERVICE > LISTE > PLATI/INCASARI permite rezolvarea
problemelor legate de corectitudinea bazei de date, corespunz\toare perioadei de timp precizate la
generarea listei, `n ceea ce prive[te m\rimea obliga]iilor de plat\ ale firmei fa]\ de furnizori sau ale
clien]ilor fa]\ de firm\.
Alterarea corectitudinii bazei de date intervine `n majoritatea cazurilor din cauza modific\rii
documentului de intrare/ie[ire ulterior introducerii tranzac]iilor de plat\, `ncasare sau compensare care
se refer\ la respectivul document. Efectul acestei alter\ri const\ `n apari]ia de diferen]e `ntre soldurile
balan]ei de parteneri [i balan]a contabil\.
Observa]ii:
Elementele documentului de intrare/ie[ire care modificate provoac\ pierderea leg\turii cu documentul
de trezorerie sunt:
partenerul,
moneda documentului,
configurarea contabil\ a partenerului,
termenul de plat\/`ncasare (aten]ie - sunt cazuri `n care modificarea datei documentului
schimb\ automat termenul de plat\).
~n r^ndurile urm\toare vom vedea cum se poate rezolva situa]ia creat\.
Pentru aceasta lans\m `n execu]ie din SERVICE > LISTE > PLATI/INCASARI > “Plati/
incasari cu legaturi pierdute” (vezi figura 1).
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Dup\ ce preciz\m perioada pe care se face analiza, programul va afi[a lista tuturor
`nregistr\rilor din tranzac]iile de trezorerie [i compens\ri a c\ror leg\tur\ s-a pierdut.
Pentru rezolvare vom selecta `nregistrarea, dup\ care cu click dreapta de mouse vom afi[a
meniul care ne permite s\ deschidem fereastra (macheta) prin care s-a introdus respectiva `nregistrare).
Succesiunea de imagini din figura 2 `ncearc\ s\ redea succint pa[ii ce trebuie parcur[i pentru refacerea
leg\turii [i care constau `n:
1. selectare buton “Modificare” pentru a putea opera tranzac]ia respectiv\,
2. identificarea [i selectarea `nregistr\rii de plat\ sau `ncasare ce trebuie corectat\ (`n grila
documentelor de leg\tur\ este afi[at mesajul: “Legatura inexistenta”),
3. [tergerea, cu ajutorul butonului “-“, a `nregistr\rilor f\r\ document de leg\tur\,
4. ad\ugarea unei linii de plat\ / `ncasare `n avans pentru suma corespunz\toare
`nregistr\rilor f\r\ leg\tur\ prin selectarea butonului “+”,
5. salvare tranzac]ie pentru reactualizarea obliga]iilor de plat\ /`ncasare,
6. selectare buton “Modificare” pentru a putea reopera tranzac]ia respectiv\,
7. `nlocuirea pl\]ii / `ncas\rii `n avans, generat\ prin selectarea butonului “+”, cu un
document de leg\tur\ prin selectarea butonului “Document de legatura” [i selectarea lui
din grila obliga]iilor de plat\.
Observa]ii:
~n cazul `n care suma obliga]iilor este mai mic\ dec^t valoarea de preluat diferen]a va fi
`nregistrat\ pe plat\ sau `ncasare `n avans. ~n cazul `n care valoarea ini]ial\ nu fusese
`nregistrat\ pe cont de avans exist\ posibilitatea ca prin selectarea butonului “Cont” din grila
documentelor de leg\tur\ s\ schimba]i contul de `nregistrare a diferen]ei de plat\ `ncasare.
Ultima opera]ie este cea de salvare a modific\rilor operate .
Dup\ ce a]i terminat de corectat toate `nregistr\rile `nchide]i lista [i lansa]i din nou `n execu]ie op]iunea
“Plati /incasari fara legatura pentru a verifica dac\ nu a]i sc\pat cumva vreo `nregistrare `n timpul
procedurii de corec]ie.
Dac\ pe ecran se afi[eaz\ mesajul “Lista nu contine nimic” pute]i considera rezolvat\ problema
documentelor f\r\ leg\tur\ pentru perioada precizat\.

2/3

fig. 2
3/3

