
 

versió 4.0 
 
Novetats més importants d’aquesta versió 
 
Concepte  Descripció 

Mòdul de pressupostos    

Multimoneda 
Permet triar el tipus de moneda per a confeccionar  
un  pressupost 

Cerca per codi o per 
paraules 

Permet cercar elements o partides del pressupost 
mitjançant el seu codi o alguna paraula continguda en la 
seva descripció. 

Personalització de la data 
dels informes 

Permet definir  la data dels llistats a imprimir 

Conversió de divises 

Permet obtenir el pressupost d’una obra en una 
moneda diferent a la inicial, fent ús d’un factor de 
canvi o equivalència que es pot obtenir “on line” per 
internet. 

 

Mòdul de seguiment 
econòmic 

  

Incorporació de partides a 
les ordres de canvi 

Permet afegir partides d’obra d’altres bancs a la 
justificació de les ordres de canvi sense que 
prèviament existeixin en el seguiment econòmic. 

Exportació a EXCEL del 
seguiment econòmic 

Permet exportar la certificació a  format EXCEL 
incloent les fórmules de càlcul en les seves cel�les. 

Exportació a EXCEL de 
l’estadística de partides de 
la certificació. 

De manera anàloga a la estadística del pressupost, 
es pot exportar a EXCEL l’ estadística de partides del 
seguiment econòmic. 

Mòdul de planificació   

Representació gràfica de 
les fites 

Facilita la identificació visual de les fites en front de 
la resta de tasques de la planificació. 

Creació simultània del 
doble lligam II-FF 

Nova funció per crear simultàniament una parella de 
lligams Inici-Inici/Final-Final entre dues tasques. 



Creació de lligams 
múltiples de “un/diversos” 

Nova funció per crear, a la vegada, lligams entre una 
tasca i un conjunt d’altres tasques. 

Representació en el Gantt 
de les tasques que no 
passen l’anàlisi temporal 

La representació diferenciada, en el Gantt, de les 
tasques amb errors facilita la seva identificació. 

Substitucions de “targets” 
per lligams 

Nova funcionalitat que substitueix les restriccions 
d'inici i de fi d'una sèrie de tasques per lligams del 
tipus "final-inici", mantenint la seva posició 
temporal. 

 
Nova representació gràfica 
de les tasques amb errors. 

Es modifica la representació del diagrama de Gantt 
perquè mostri de manera diferenciada les tasques 
amb errors i faciliti la seva identificació i correcció. 
Així mateix, des del començament del procés de 
construcció de la xarxa de precedències, aquesta es 
representa gràficament de forma força clara encara 
que l'anàlisi temporal presenti errors 

Edició dels lligams en la 
zona del Gantt. 

Permet editar i esborrar els lligams seleccionant-los, 
gràficament, en la zona del diagrama de Gantt. 

Millora de la presentació 
dels errors de l'anàlisi 
temporal. 

Es modifica la finestra on es mostren els errors de 
l'anàlisi temporal per tal de facilitar la seva 
correcció. 

Filtre per tipologies 

Es poden assignar a les tasques una determinada 
tipologia, la qual serveix per poder mostrar les 
tasques d’una manera selectiva. Aquest filtre 
selectiu s’aplica sobre les vistes de Gantt, Taula de 
dades i Previsió de certificacions 

Entrada directa de les 
dades de progrés 

S'inclou una nova configuració (Seguiment) amb els 
camps bàsics per entrar les dades de progrés de les 
tasques, en la vista "Diagrama de barres" i en la 
vista "Taula de dades".  

Tasques afectades per la 
certificació vigent 

Nova funcionalitat que permet identificar 
gràficament les tasques que tenen certificació 
mensual 

Progrés d’una tasca segons 
la planificació 

Nova funcionalitat que genera les dades de progrés 
per aquelles tasques que es comporten segons la 
planificació prevista.  

Compatibilitat amb Project 
2007 i posteriors  

Ampliació de la possibilitat d’importar plans de 
treball desenvolupats amb noves versions de 
PROJECT que generen fitxers en format xml (Project 
2007 i posteriors).    

 

Mòdul de gestió  
mediambiental 

  



Assimilació de les dades 
mediambientals 
independentment de la funció 
“Adaptar” 

Permet assimilar les dades mediambientals dels 
elements o partides d’obra a d’altres elements o 
partides del banc sense necessitat d’una adaptació 
prèvia al banc. En aquesta versió el banc origen pot 
estar en format FIEBDC-3 o TCQ 

Dades mediambientals 
incompletes 

Implementació d’un nou filtre que permet detectar 
els elements del pressupost sense dades 
mediambientals o amb dades mediambientals 
incompletes. 

Descomposició de dades 
mediambientals incompletes 

Quant hi ha dades mediambientals incompletes 
s’indica, tant per pantalla com en els llistats, si són 
degudes a energia, CO2 ó residu. 

Dissenyador 
d’informes 

  

Noves funcions 
En el dissenyador de llistats es poden personalitzar 
les plantilles modificant o afegint funcions de Visual 
Basic Script  

Propietats de projecte 

Es pot definir a nivell de projecte qualsevol concepte 
i associar-li un valor constant per a una mateixa 
obra. De manera que aquestes propietats romanen 
disponibles en el dissenyador de plantilles per tal de 
poder-les mostrar en els llistats. 

Etiquetes multiidioma 

Es poden registrar etiquetes de text que poden tenir 
un valor per a cada idioma de manera que una 
mateixa plantilla es pot emprar en qualsevol idioma 
que implementi l’aplicació. 

Ajustos automàtics 

S’han implementats diversos ajustos des del menú 
contextual: 

• Es poden fer que les línies verticals s’ajustin 
automàticament a l’alçada de la secció. 

• Es poden ajustar diferents camps per a que 
estiguin a la mateixa coordenada Y o X. 

• Es pot ajustar l’alçada d’una secció a topall 
del camp mes inferior. 

Conversió de números a lletres S’ha implementat la conversió de números a lletres 
en 4 idiomes: català, castellà, anglès i francès 

Importar plantilla reemplaçant 
l’existent 

Es poden actualitzar les plantilles important les 
noves versions sobre les existents. 

Tutorial 

Des de la finestra de configuració de plantilles de 
llistats es pot accedir a les ajudes que expliquen com 
personalitzar els llistats. Aquestes ajudes inclouen 
un exemple pràctic. 

 


