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Modificarea cotei TVA în programul Fenestra 2000
A. Modificarea cotei TVA (versiunile 7.00 sau mai mari):
1. Lansati comanda "Optiuni" - "Ofertare";
2. Alegeti fereastra "Calcule", "Adaos comercial", "Adaos producator" sau
"Adaos dealer", dupa caz, in functie de versiunea programului;
3. In sectiunea "Diverse" modificati valoarea cotei TVA;
4. Pentru salvarea modificarii apasati butonul "Apply";
5. Repetati operatile 3-4 pentru fiecare model de ofertare pe care îl aveti.
Atentie !
Cota TVA trebuie modificată pentru fiecare model de ofertare, in caz contrar
riscati sa calculati oferte cu cota TVA eronată.
Modificarea cotei TVA este valabilă doar pentru lucrarile noi, pe care le veti face.
B. Textul afişat pe oferta de pret:
Pentru versiunile 7.48 sau mai mari:
1. Lansati comanda "Optiuni" - "Ofertare" şi alegeŃi fereastra "Grafic";
2. ApăsaŃi butonul "Text afisat";
3. În căsuŃa cu numele "Cota TVA", introduceŃi textul care să fie afişat
pe ofertă (Cota TVA 24%);
4. ApăsaŃi butonul "Ok", după care butonul "Apply" pentru salvare;
5. Repetati paşii 2-4 pentru fiecare formular al ofertei de pret!
Pentru versiunile mai mici de 7.48:
1. LansaŃi editorul de catalog din meniul "Utilitare"-"Catalog"
şi apăsaŃi butonul "Algoritm de calcul";
2. AlegeŃi opŃiunea "Final", după care selectaŃi poziŃia 4 din
listă;
3. ModificaŃi denumirea şi apăsaŃi butonul "Modifica";
4. Repetati această operatie pentru fiecare model de
ofertare pe care îl aveti!

C. Modificarea cotei TVA pentru lucrarile vechi:
Pentru versiunile 7.48 sau mai mari:
1.
2.
3.
4.

Incarcati lucrarea salvata;
Lansati comanda din meniul "Pret" - "Model de ofertare";
Apasati butonul "Reincarcare" si apasati "Yes" pentru reincarcarea datelor;
Terminati comanda prin apasarea butonului "Terminat".

Pentru versiunile mai mici de 7.48:
1.
2.
3.
4.

Incarcati lucrarea salvată;
Lansati comanda din meniul "Pret" - "Algoritm de calcul";
Reselectati acelasi algoritm de calcul si apasati Yes pentru reîncărcarea datelor;
Terminati comanda prin apasarea butonului "Terminat".

