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1 SISTEMA D’INFORMACIÓ 

1.1 Creditors 

1.1.1 Saldos Creditors 

1.1.1.1   Saldo Creditors  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Saldo Creditors 

Mitjançant Transacció FK10N 

 
 

Operativa: 
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S’executa l'informe prement el botó . S’obté un llistat com el següent: 

 

Mostra per a cada període d’un exercici, fins i tot els de tancament, els moviments del 
creditor de càrrec i abonament, així com el saldo tant en operacions normals contra el 
compte 40000000 com les CME: 
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Situant-se en les línies de l'informe podeu navegar cap al detall dels documents que 
componen l'import mensual del deure o l’haver.  

 

1.1.1.2   Saldos Creditors en Moneda Local 

Podem visualitzar els saldos de les transaccions de creditors amb la següent llista. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Saldos creditors en 
moneda local 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012082 

 
 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Clau numèrica que identifica un compte de 

creditor dins del pla de comptes de la 

societat. 
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Societat Clau que identifica la societat  UB 

Exercici 
Exercici pel qual es volen visualitzar les 

dades dels creditors.    

Pestanya Més periodificacions 

Períodes de 

l’informe 

Paràmetre per delimitar els períodes pels 

quals obtindre la informació.   

Compte associat 
Compte en el que s’actualitzen els valors en 

comptabilitat. 
  

Saldo del compte 
Amb aquest camp és possible incloure o 

excloure determinats saldos. 
 

Normalment l’entrada de l’import 

es fa amb 2 decimals. 

Indicador CME 
Clau que identifica una operació de compte 

de major especial. 
  

Pestanya de Control de Sortida 

Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Saldos normals 

Al marcar aquest indicador es dóna sortida 

als saldos normals per als comptes 

seleccionats. 

  

Saldos comptes 

majors especials 

Al marcar aquest indicador es dóna sortida 

als saldos dels comptes de major especial  

per cada operació CME dels comptes 

seleccionats. 

 

En aquest cas no restringir els 

períodes per exercici, per tal 

d’evitar informació de saldos 

incorrectes. 

Imprimir dades 

CPD 

Aquest flag farà que s’editin la direcció i els 

totals de les partides individuals per deutor i 

creditor. 

  

Comptes sense 

comptabilitzar 

Es mostren també els comptes sense 

comptabilitzar. 
  

Només creditors 

amb saldo deutor 

Només es seleccionaran aquells creditors 

amb saldo deutor al final del període de 

l’informe. 

  

Adreça del 

creditor 

Amb aquest indicador per cada compte 

s’editarà, en una línia separada, l’adreça i el 

nom. 

  

Separació de 

llistes 

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la taula 

de separació de llistes i s’envien a diferents 

impressores.  

  

Imprimir línia de 

microfitxa 

Fa que en la primera línia de cada pàgina de 

sortida, s’imprimeixi una línia amb informació 

per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, 

hora, nom del report, número 

consecutiu (sempre 001) i usuari. 
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Capçalera 

addicional 

Text addicional que pot aparèixer com a 

complement de la capçalera de la llista. 
  

Variants d’edició Forma de visualització dels informes.   

 

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó executar i obtindreu 
un llistat com el que es mostra a continuació: 

 

Visualitzeu el creditor, el compte associat pels creditors, el criteri de cerca, en cas que 
tingui, l’indicador CME, la moneda amb la qual s’actualitza el compte del creditor i els 
saldos en el deure i l’haver del compte del creditor, a més del saldo acumulat. 

  

1.1.1.3   Volums de Negoci de Creditors 

Per conèixer l’import del volum total de negoci d’un creditor o d’un rang de creditors 
podeu accedir a la següent transacció: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Volums de negoci de 
creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012093 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Clau que identifica un compte de creditor 

dins un pla de comptes. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Períodes de 

l’informe 

Interval de delimitació dels períodes de 

l’informe  Interval de períodes 

Volum de 

negoci del 

compte 

Amb aquest paràmetre es poden 

seleccionar els comptes a partir del volum 

de negocis. 

 

L’import s’ha d’acompanyar amb dos 

números decimals. A més les xifres 

de vendes de creditors són 

normalment negatives. 

Control de sortida 

Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Visualitzar 

només totals 
Només es visualitzaran resultats totals.   

Emetre dades 

de comptes 

Aquest flag farà que s’editin la direcció i 

els totals de les partides individuals per 
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transitoris deutor i creditor. 

Comptes sense 

volum de 

negoci 

Es visualitzaran els comptes que no 

tinguin cap volum de negoci en la societat. 
  

Capçalera 

addicional 

Text addicional que pot aparèixer com a 

complement de la capçalera de la llista. 
  

Separació 

llistes  

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la 

taula de separació de llistes i s’envien a 

diferents impressores. 

  

Imprimir info 

microfilm 

Fa que en la primera línia de cada pàgina 

de sortida, s’imprimeixi una línia amb 

informació per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, hora, 

nom del report, número consecutiu 

(sempre 001) i usuari. 

Conversió a 

moneda de 

sortida 

Si es marca aquest flag les xifres de 

vendes es convertiran a la moneda de 

sortida. 

  

Llista de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Una vegada afegides totes les dades necessàries per obtindre la informació, 
pressioneu el botó d’executar, i obteniu el següent informe: 

 

En aquest informe podeu visualitzar el número de creditor i el seu compte associat, el 
nom del creditor, informació d’adreça i el volum total de negoci d’aquest creditor. 
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1.1.1.4   Xifres de Moviments: Saldo de Compte 

Per obtindre un llistat amb les xifres de moviments d’un compte de creditor per 
períodes, podeu accedir a la següent transacció: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: 
Saldo de compte 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012079 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de 

comptes. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

 

 

Aquest informe us mostra informació sobre el tipus de compte del creditor i el saldo del 
compte per períodes. 

 

1.1.1.5   Xifres de Moviments: Operació Compte de Major 
Especial 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: 
Operació compte de major especial 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012080 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de 

comptes. 
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Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

 

Aquest informe us dóna informació sobre les xifres de moviments dels creditors amb 
CME. 

 

1.1.1.6   Xifres de Moviments: Volums de Negocis 

Amb aquesta transacció es pot visualitzar el volum de negocis d’un o diversos 
creditors per períodes. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: 
Volums de negocis 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012081 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de 

comptes. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 
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En aquest cas obteniu un informe molt concret i detallat sobre el volum de negocis 
d’un o diversos creditors. 

 

1.1.2 Partides de Creditors 

1.1.2.1   Partides Individuals de creditors 

 

Mitjançant Menús Sistema d’Informació → Creditors → Partides creditors → 
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Anàlisi de venciment de partida oberta 

Mitjançant Transacció FBL1N 

 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de creditors Número que identifica un compte d’un creditor.    

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en 

el llistat de comptes de creditors. 

‘Partides obertes’ 
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‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

Classe 

‘Documents Pressupostaris’ 

‘Documents Extrapressupostaris’ 

‘Bestretes’ 

‘Documents preliminars’ 

‘Partides Deutors’ 

  

Edició de llista 

Disposició Disposició de les dades en els llistats de sortida.   

Quantitat màxima de 

partides 
Quantitat màxima de partides   

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre l’informe: 

 

Podeu pressionar sobre la línia per navegar al document. La icona  assenyala que 

és una partida oberta. La icona  assenyala que la partida està compensada. La 

icona  assenyala que la partida a excedit el venciment net.  

 

 

 

 

 

1.1.2.2 Anàlisi de Venciment de Partida Oberta 
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Amb aquesta transacció es pot controlar els venciments de les partides obertes de 
creditors. Es visualitzaran les partides obertes d’un o més creditors i l’import 
d’aquestes partides obertes vençut i l’import encara no vençut. 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Anàlisi de venciment de 
partida oberta 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012078 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de 

comptes. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

En cas de necessitar cerca la informació necessària per altres camps de cerca, podeu 

pressionar el botó , on apareixerà unes carpetes amb més camps per limitar la 
cerca d’informació: 

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

 

1.1.2.3   Llista impressió partides obertes Creditors  
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Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Llista impressió partides 
obertes creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012083 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de creditors Número que identifica un compte d’un creditor.    

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que es vol 

visualitzar en el llistat de comptes de creditors. 

‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 
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‘Partides totes’ 

Classe 

‘Partides normals’ 

‘Documents registrats de forma preliminar’ 

‘Apunts estadístics’ 

  

Altres periodificacions 

Compte associat registre 

mestre 

És aquell compte de major especial (CME) pel qual 

s’actualitzen els valors dels moviments de creditors. 
  

Compte associat 

partides individuals 

Delimitació per a comptes associats de major per l’àrea de 

comptes corrents. 
  

Determinació compte 

contrapartida 
 Forma per determinar el compte de contrapartida.   

Classe compte 

contrapartida 
   

Compte contrapartida Número que identifica el compte de contrapartida.   

Control de sortida 

Número compte 

alternatiu 

Marcant aquest paràmetre el número de compte de major 

es substitueix pel número de compte alternatiu. 
  

Capçalera addicional Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir   

Disposició Disposició de les dades en els llistats de sortida.   

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre l’informe: 

 

En aquest llistat podeu obtindre per cada creditor els documents comptabilitzats contra 
ell, la classe de document, la data de comptabilització, etc. En cas que en la pantalla 
de selecció hagueu marcat la opció de visualitzar totes les partides, podreu veure tant 
les partides obertes com les partides compensades i el document de compensació 
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creat. A més, d’entre altres dades es visualitzarà l’import comptabilitzat en cada 
document i el saldo total del compte de creditor. 

Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les 

dades de la llista amb els botons del menú . A més, amb els botons 

 es pot descarregar el llistat en un full de càlcul o processador de 
textos o bé descarregar el fitxer. 

 

1.1.2.4   PO: Previsió de Venciments de Creditors  

Si voleu visualitzar un llistat amb, únicament, les partides obertes d’un o diversos 
creditors i l’anàlisi dels venciments de les partides obertes, podeu accedir a la següent 
transacció: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → PO: Previsió de 
venciments de creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012084 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de creditors Número que identifica un compte d’un creditor.    

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Selecció partides 

obertes en data clau 

Selecciona totes les partides comptabilitzades fins a 

la data que s’indica en el camp i que estiguin obertes.  

El sistema per 

defecte selecciona la 

data del dia. 

Més periodificacions 

És possible escollir entre: 

‘Documents normals’ 

‘Apunts estadístics’ 

  

Control de sortida 

Disposició de les dades de sortida. Els camps de 

venciment definiran dins l’informe el càlcul del 

venciment segons els dies que indiquem en aquests 

camps.    

  

 

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre l’informe: 
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Es visualitza les partides obertes d’un o diversos creditors en la data indicada en la 
pantalla anterior, amb el venciment corresponent al tipus de creditor. 

 

1.1.2.5   Històric de Pagaments Comparat amb Creditors 
amb quadre PO 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Històric de pagaments 
comparat amb creditors amb quadre PO 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012085 

 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de creditors 
Número que identifica un compte d’un 

creditor.  
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Societat Clau que identifica la societat  UB 

Exercici 

Exercici o rang d’exercicis anteriors o 

actual pel qual es vol visualitzar la 

informació històrica del creditor. 

  

Selecció partides 

obertes en data clau 

Selecciona totes les partides 

comptabilitzades fins a la data que 

s’indica en el camp i que estiguin 

obertes. 

 

El sistema per defecte selecciona la 

data del dia. 

Més periodificacions 

Aquests camps permeten limitar la 

cerca de l’historial de pagaments dels 

creditors segons els criteris que es 

visualitzen a la pantalla. 

  

Control de sortida 

Classificació quadre 

PO (1,2) 

Controla la classificació del quadre de 

les partides obertes. 
 

Classifica per: 

‘1’: Societat, número de compte i 

divisió. 

‘2’: Societat, número de compte, 

divisió i moneda (moneda 

estrangera). 

Nivell d’integració 

(0-4) 

Aquest paràmetre s’utilitza per limitar la 

sortida d’informació de la llista. 
 

Escala gradual ‘0,1,2,3,4’. A nivell 

‘0’ tenim una informació més 

detallada. A nivell ‘4’ obtenim només 

informació de totals. 

Compactació 

quadre PO (0-2) 

Control d’impressió del quadre de 

partides obertes segons divisions 
 

‘0’ Un quadre per divisions 

seleccionades. 

‘1’ Un quadre pel total de divisions. 

‘2’ No s’imprimeix quadre de PO. 

Només el bloc d’adreces. 

Quadre de 

venciments 

Límit en dies dels venciments 

visualitzables per les partides obertes. 
  

Factor 

escala/decimals 
Controla la representació dels imports.  

‘0/0’ Sense decimals. 

‘3/1’ Es visualitzen en milers i amb 1 

decimal. 

Assignar posicions 

Si es marca aquest paràmetre 

s’ordenen les posicions referides a 

factures. 

  

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre l’informe: 
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Aquest informe us mostra les dades del creditor, l’import del compte corrent,  l’import 
de les partides obertes del creditor en la data clau (Altr.compromisos) i l’import de 
volum total de vendes anual d’aquest creditor.  

 

1.1.2.6   Llista Impressió Partides Comparades Creditors 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Llista impressió partides 
comparades creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012104 
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Operativa: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de creditors Número que identifica un compte d’un creditor.    

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que es vol 

visualitzar en el llistat de comptes de creditors. 

‘Partides obertes’ 
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‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

Classe 

‘Partides normals’ 

‘Documents registrats de forma preliminar’ 

‘Apunts estadístics’ 

  

Altres periodificacions 

Compte associat registre 

mestre 

És aquell compte de major especial (CME) pel qual 

s’actualitzen els valors dels moviments de creditors. 
  

Compte associat 

partides individuals 

Delimitació per a comptes associats de major per l’àrea de 

comptes corrents. 
  

Determinació compte 

contrapartida 
 Forma per determinar el compte de contrapartida.   

Classe compte 

contrapartida 
   

Compte contrapartida Número que identifica el compte de contrapartida.   

Control de sortida 

Número compte 

alternatiu 

Marcant aquest paràmetre el número de compte de major 

es substitueix pel número de compte alternatiu. 
  

Capçalera addicional Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir   

Disposició Disposició de les dades en els llistats de sortida.   

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre l’informe: 

 

Aquest llistat us mostra les dades d’adreça del creditor i de forma separada les 
partides compensades i obertes del creditor. 

 Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les 

dades de la llista amb els botons del menú . A més, amb els botons 
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 es pot descarregar el llistat en un full de càlcul o processador de 
textos o bé descarregar el fitxer. 

 

1.1.2.7   Llista d’Acomptes Oberts en una Data Clau – 
Creditors 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Llista d’acomptes oberts 
en una data clau - Creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012105 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Exercici Exercici comptable   

Creditors Clau numèrica que identifica un compte de creditor   

Comptes 

CME 
Clau que identifica un compte de creditor CME   

Moneda Moneda del document   

Indicador 

d’IVA 

Indicador que representa una categoria impositiva a tenir-se en compte 

a la declaració d’hisenda. 
  

Data clau 
Camp de delimitació les partides comptabilitzades i obertes fins 

aquesta data.   

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre l’informe: 
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Aquest informe mostra les dades del creditor i les bestretes obertes que té en una data 
límit. Es mostra el número de document de comptabilització de la bestreta, la data de 
comptabilització, els imports i l’import total d’acomptes. 

  

1.1.3 Dades Mestres 

1.1.3.1   Directori de Creditors 

L’índex de creditors serveix per a visualitzar o imprimir dades mestres de creditors. 
També es pot utilitzar per obtenir informació i documentació. 

El número de creditors que es poden seleccionar es pot limitar amb ajuda de criteris de 
selecció. D’entre aquests criteris teniu, per exemple, el creditor, la societat, els 
conceptes de cerca o la definició d’un interval en les característiques mencionades. 

No obstant això, en el cas de les següents entrades, només s’imprimiran aquells 
creditors pels que existeixin dades mestres dependents de la societat. 

 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Dades mestres → Directori de creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012086 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 
Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Més 

periodificacions 

Criteris de selecció mitjançant els quals es 

pot limitar la cerca de creditors en el llistat. 
 

Es marcaran les dades que es 

necessitin visualitzar en el llistat. 

Per el codi ‘Creditors CpD’, tenim 

les següents opcions: 

‘1’ Només creditors CPD 

‘2’ Sense creditors CPD 

‘blanc’ Tots els creditors 

Control de 

sortida 
Disposició de les dades en el llistat.   
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Segons els criteris que es vulguin visualitzar, s’obtindrà un informe més o menys 
complet que tindrà la següent estructura: 

 

 

 

1.1.3.2   Llista Adreces 

Aquesta transacció permet visualitzar el llistat d’adreces dels creditors existents a les 
dades mestres. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → 
Creditors → Llista d’Adreces 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012087 

Operativa: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 
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Compte de creditors Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Forma de sortida Disposició de les dades de sortida en el llistat.   

 

 

Aquesta pantalla us mostra el número de creditor, el nom del creditor i l’adreça 
guardada al registre mestre. 

 

1.1.3.3   Visualització de Modificacions de Creditors 

Podem visualitzar les modificacions que s’han fet en les dades de creditors. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → 
Creditors → Visualització Modificacions de Creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012089 

 

Operativa: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Creditor Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Data de 

modificació 

Criteri de limitació per cercar modificacions en creditors en una 

data concreta o bé en un període de temps acotat. 
  

Modificat per 
Criteri de limitació per cercar modificacions en creditors realitzades 

per un usuari concret o un grup d’usuaris. 
  

Més 

periodificacions 
Criteris de limitació per cercar creditors.   

Disposició Disposició de les dades de sortida en el llistat.   

En aquest cas, afegireu un grup de creditors per veure les modificacions que han 
sofert:  
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El llistat us visualitza la data en que es va realitzar la modificació, l’hora, el número de 
creditor modificat, l’usuari que va realitzar la modificació, el camp modificat de les 
dades de creditor, la societat i el canvi realitzat (nou valor donat al camp i valor abans 
de la modificació).  

 

1.1.3.4   Visualitzar/Confirmar les Modificacions crítiques 
dels Creditors 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Dades mestres → Visualitzar/confirmar les 
modificacions crítiques dels creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012090 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Creditor Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Comptes pendents de 

confirmació 

Marcant aquest camp es visualitzen els comptes pels quals 

encara no s’han confirmat les modificacions més importants 
  

Comptes rebutjats 
Marcant aquest camp es visualitzen els comptes pels quals 

s’han rebutjat modificacions importants 
  

Comptes pendents 

meva confirmació 

Marcant aquest camp només es visualitzen els comptes pels 

quals es té autorització per a confirmar les modificacions. 
  

 

 

1.1.3.5   Llistat bloqueig creditors 

Amb aquest llistat s’obté informació dels creditors que tenen algun tipus de bloqueig. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Dades mestres → Llistat bloqueig creditors 

Mitjançant Transacció Y_ERD_30000001 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 
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Número de compte del 

prov 
Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Nom 1 Cerca pel nom del creditor.   

Grup de comptes de 

creditor 

Cerca de creditors que pertanyen a un grup de comptes 

determinat. 
  

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Petició de supressió 

central 

Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb petició 

de bloqueig per supressió centralitzat. 
  

Bloqueig central de 

comptabilitat 

Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb 

bloqueig centralitzat per comptabilitzar. 
  

Bloqueig de compres 
Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb 

bloqueig de compres. 
  

Bloqueig de pagament 
Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb 

bloqueig de pagament. 
  

Bloqueig de supressió 

central 

Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb 

bloqueig de supressió centralitzat 
  

 

Una vegada afegides les dades específiques per escollir el llistat que voleu visualitzar, 
pressioneu el botó d’executar i obtindreu un llistat informatiu com el següent: 

  

Aquest llistat mostra les dades generals dels creditors i si tenen algun tipus de 
bloqueig (de comptabilització, de supressió, de pagaments, etc.) 
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1.1.4 Pagaments 

1.1.4.1   Llista de Regulació de Pagaments  

Amb aquest informe podeu visualitzar les llistes de pagaments on podeu consultar 
totes les factures que estan pendents de pagament o els documents que no estan 
marcats pel pagament d’entre altres. 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Pagaments → Llista de regulació de 
cobrament de xecs 

Mitjançant Transacció S_P99_41000099 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data execució 

programa 

Aquesta data serveix per la identificació dels 

paràmetres. Data per la que s’ha planificat 

l’execució del programa. 

  

Característica 

identificació 

Pot utilitzar-se per a diferenciar diverses execucions 

amb la mateixa data clau de reconciliació. 
 

És un camp 

lliure. 

Només execució de 

proposta 

Aquest paràmetre assenyala que les dades 

provenen de les propostes de pagaments i no de 

l’execució de pagaments. 

  

Delimitació de societat 
La societat pagadora és la societat que gestiona els 

pagaments. 
  

Pestanya Control de sortida 

Llista de partides 

individuals 

Els paràmetres d’aquesta pestanya determinen com 

es visualitzarà el llistat de pagaments. 
  

Llistes totals 
A partir d’aquesta pestanya es pot seleccionar els 

totals que es volen visualitzar. 
  

Dades generals 

Aquesta pestanya permet escollir la forma de 

visualització del llistat.  Es deixarà marcat el flag 

d’actualització de variants per tal de poder escollir la 

visualització de la llista. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Control per a planificar 

des del programa 

pagament 

En aquesta pestanya es poden controlar les opcions 

per impressió. 
  

Pestanya periodificacions 

Més periodificacions 
Criteris per delimitar les dades de sortida del llistat 

de regulació de pagaments. 
  

Retenció d’impostos 

Per controlar si la totalitat de deduccions d’una 

partida s’ha de desglossar (amb descomptes o 

retencions).  

  

Control d’idioma Per canviar l’idioma.   

 

Per exemple s’informa l’execució del pagament amb data 10.12.2010 i identificador, 
tots els altres paràmetres es mantenen iguals. 

 

Executeu prement el botó  sortirà el següent llistat: 
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1.1.4.2   Registre de Xecs 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Pagaments → Registre de xecs 

Mitjançant Transacció S_P99_41000101 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Societat pagadora Societat que gestiona els pagaments de xecs.   

Banc propi Clau que determina les dades bancàries.   

ID compte 
En combinació amb el camp de banc propi, identifica un compte 

bancari.  
  

Xecs de càlcul de 

nòmina 

Si es marca aquest indicador es tractaran els xecs de càlcul de 

nòmines. En cas contrari, es tractaran els xecs de la 
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comptabilitat financera. 

Pestanya periodificacions generals 

Periodificacions 

generals 

Dades per delimitar la cerca d’informació que es vol obtindre en 

el llistat o registre de xecs. 
  

Control de sortida Disposició de les dades que es volen visualitzar en el llistat.   

Partides 

pagaments 

Per visualitzar informació sobre les partides de les factures que 

es van compensar amb xecs. 
  

Pestanya Més periodificacions 

Més 

periodificacions 

Més dades per delimitar la cerca d’informació que es vol obtindre 

en el llistat o registre de xecs. 
  

 

1.1.4.3   Gestió Bancària de Cobrament de Xecs 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Pagaments → Gestió bancària de cobrament 
de xecs 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012119 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Fitxers xecs amb 

nom vía accés 

Per indicar la vía d’enllàc al directori i el 

nom del fitxer.  

Upload PC 

Xecs prenumerats 

Comptabilització 

immediata 

Per comptabilitzar de forma immediata a 

l’executar l’informe. 
  

Crear batch input Crear batch input.   
Veure l’apartat 1.2.3. 

Executar/Visualitzar Batch Input 

No comptabilitzar 

Per executar la gestió de cobraments de 

xec com a prova. En aquest cas el 

sistema no executarà comptabilitzacions. 

 

Es recomana fer servir 

primerament aquesta opció per 

evitar errors de comptabilització 

Comptabilitzar xecs 

nòmina personal 

Comptabilitzar també els xecs de nòmina 

personal. 
  

Nom del joc de 

dades 
Afegir un nom al joc de dades.   

Data de la 

comptabilització 
Data en que es vol fer la comptabilització  

Per defecte el sistema proposa la 

data del dia 

Data del document Data del document  

Per defecte el sistema proposa la 

data del dia 

Classe de document Classificació dels comptes.   

Control de sortida Forma en què sortirà l’informe.   
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1.1.4.4   Intervals de Números de Xec 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Pagaments → Intervals de números de xec 

Mitjançant Transacció S_P99_41000102 

 

Operativa: 

 

Heu d’afegir el banc o bancs pel quals voleu conèixer els xecs existents i a continuació 
pressionar el botó d’executar. 

1.2 Deutors 
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1.2.1 Saldos de Deutors 

1.2.1.1   Saldo Deutors  

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Saldo Deutors 

Mitjançant Transacció FD10N 

 

Operativa: 

 

Per tal de conèixer els saldos d’un o diversos deutors accedireu a aquesta transacció. 
Si es coneix el codi del deutor es pot afegir directament al camp. En cas contrari, 

s’haurà de buscar a partir del matchcode . Si es pressiona sobre el matchcode, 

s’accedeix a la següent pantalla, on es pot cercar el codi de deutor a partir de diferents 
criteris.  
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En aquest cas, es busca el deutor a partir del grup de comptes al que pertany. Es 
pressiona sobre el botó que està al costat del camp ‘grup de comptes’ i escolliu el 
compte al qual pertany el deutor que volem cercar: 

 

S’escull el grup de comptes ‘deutors nacionals’ i fent doble clic a sobre, el sistema us 
donarà una llista completa de tots els deutors nacionals donats d’alta en sistema. 
L’ajuda de cerca funciona de la mateixa manera si es busca per altres criteris de 
selecció. 

Una vegada seleccionat el codi de deutor, es pressiona el botó d’executar per accedir 
a les dades de saldos: 
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En aquesta primera pestanya, veieu per períodes el saldo d’aquest deutor 
comptabililtzat al deure i a l’haver, el saldo total, l’acumulat i el volum de negocis total. 
Obteniu més informació a la següent pestanya de compte de major especial: 
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1.2.1.2   Saldos de Deutors en Moneda Local 

Podem visualitzar els saldos de les transaccions de creditors amb la següent llista. 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Saldos de deutors en 
moneda local 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012172 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

deutors 

Clau numèrica que identifica un compte de 

deutor dins del pla de comptes de la societat. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Exercici 
Exercici pel qual es volen visualitzar les 

dades dels deutors.    

Pestanya Més periodificacions 

Períodes de 

l’informe 

Paràmetre per delimitar els períodes pels 

quals obtindre la informació.   

Compte associat 
Compte en el que s’actualitzen els valors en 

comptabilitat. 
  

Saldo del compte 
Amb aquest camp és possible incloure o 

excloure determinats saldos. 
 

Normalment l’entrada de l’import 

es fa amb 2 decimals. 
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Indicador CME 
Clau que identifica una operació de compte 

de major especial. 
  

Pestanya de Control de Sortida 

Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Saldos normals 

Al marcar aquest indicador es dóna sortida 

als saldos normals per als comptes 

seleccionats. 

  

Saldos comptes 

majors especials 

Al marcar aquest indicador es dóna sortida 

als saldos dels comptes de major especial  

per cada operació CME dels comptes 

seleccionats. 

 

En aquest cas no restringir els 

períodes per exercici, per tal 

d’evitar informació de saldos 

incorrectes. 

Imprimir dades 

CPD 

Aquest flag farà que s’editin la direcció i els 

totals de les partides individuals per deutor i 

deutor. 

  

Comptes sense 

comptabilitzar 

Es mostren també els comptes sense 

comptabilitzar. 
  

Només deutors 

amb saldo deutor 

Només es seleccionaran aquells deutors 

amb saldo deutor al final del període de 

l’informe. 

  

Adreça del deutor 

Amb aquest indicador per cada compte 

s’editarà, en una línia separada, l’adreça i el 

nom. 

  

Separació de 

llistes 

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la taula 

de separació de llistes i s’envien a diferents 

impressores.  

  

Imprimir línia de 

microfitxa 

Fa que en la primera línia de cada pàgina de 

sortida, s’imprimeixi una línia amb informació 

per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, 

hora, nom del report, número 

consecutiu (sempre 001) i usuari. 

Capçalera 

addicional 

Text addicional que pot aparèixer com a 

complement de la capçalera de la llista. 
  

Variants d’edició Forma de visualització dels informes.   

 

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó executar i obtindreu 
un llistat com el que es mostra a continuació: 
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Visualitzeu el deutor, el compte associat pels deutors , el criteri de cerca, en cas que 
tingui, l’indicador CME, la moneda amb la qual s’actualitza el compte del deutor i els 
saldos en el deure i l’haver del compte del deutor, a més del saldo acumulat. 

 

1.2.1.3   Volums de negoci dels Deutors 

Per conèixer l’import del volum total de negoci d’un deutor o d’un rang de deutors 
podeu accedir a la següent transacció: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Volums de negoci dels 
deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012186 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

deutor 

Clau que identifica un compte de deutor 

dins un pla de comptes. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Períodes de 

l’informe 

Interval de delimitació dels períodes de 

l’informe  Interval de períodes 

Volum de 

negoci del 

compte 

Amb aquest paràmetre es poden 

seleccionar els comptes a partir del volum 

de negocis. 

 

L’import s’ha d’acompanyar amb dos 

números decimals. A més les xifres 

de vendes de deutors són 

normalment negatives. 

Control de sortida 
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Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Visualitzar 

només totals 
Només es visualitzaran resultats totals.   

Emetre dades 

de comptes 

transitoris 

Aquest flag farà que s’editin la direcció i els 

totals de les partides individuals per deutor 

i deutor. 

  

Comptes sense 

volum de 

negoci 

Es visualitzaran els comptes que no tinguin 

cap volum de negoci en la societat. 
  

Capçalera 

addicional 

Text addicional que pot aparèixer com a 

complement de la capçalera de la llista. 
  

Separació 

llistes  

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la 

taula de separació de llistes i s’envien a 

diferents impressores. 

  

Imprimir info 

microfilm 

Fa que en la primera línia de cada pàgina 

de sortida, s’imprimeixi una línia amb 

informació per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, hora, 

nom del report, número consecutiu 

(sempre 001) i usuari. 

Conversió a 

moneda de 

sortida 

Si es marca aquest flag les xifres de 

vendes es convertiran a la moneda de 

sortida. 

  

Llista de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Una vegada afegides totes les dades necessàries per obtindre la informació, 
pressioneu el botó d’executar, i obtenim el següent informe: 
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En aquest informe podeu visualitzar el número de deutor i el seu compte associat, el 
nom del deutor, informació d’adreça i el volum total de negoci d’aquest deutor. 

 

1.2.1.4   Xifres de Moviments: Saldo de Compte 

Per obtindre un llistat amb les xifres de moviments d’un compte de deutor per 
períodes, podem accedir a la següent transacció: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: 
Saldo de compte 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012169 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de deutors Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

Aquest informe us mostra informació sobre el tipus de compte del deutor i el saldo del 
compte per períodes. 
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1.2.1.5    Xifres de Moviments: Operació Compte de Major 
Especial 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: 
Operació compte de major especial 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012170 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de deutors Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

Aquest informe us dóna informació sobre les xifres de moviments dels deutors amb 
CME. 

 

1.2.1.6   Xifres de Moviments: Volums de Negocis 

Amb aquesta transacció es pot visualitzar el volum de negocis d’un o diversos 
creditors per períodes. 

 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: 
Volums de negocis 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012171 

 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori 
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Compte de deutors Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.  

Societat Clau que identifica la societat.  

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.  

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

En aquest cas obteniu un informe molt concret i detallat sobre el volum de negocis 
d’un o diversos deutors. 

 

 

 

 

 

1.2.2 Partides de Deutors 

1.2.2.1   Partides Individuals de Deutor 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Partides individuals de 
deutor 

Mitjançant Transacció FBL5N 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

deutor 

Número que identifica un compte de deutor 

en un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que 

es vol visualitzar en el llistat de comptes de 

major. 

‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

 

Davant de cada línia de l’informe surt una 

icona que ens mostra l’estat del 

document: 

   ‘Partides obertes’ 

   ‘Partides compensades’ 

   ‘Partides comptabilitzades’ 

Classe 
‘Partides normals’ 

‘Apunts estadístic’ / ‘Bestretes' 
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‘Partides registre preliminar’ 

Edició 

Llista 

Disposició de les dades en els llistats de 

sortida. 
  

 

 

Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d’executar i obtindreu 
el següent llistat: 

 

Aquest exemple de llistat mostra totes les partides d’un deutor (filtre afegit a la primera 
pantalla) amb el número de cada document comptabilitzat, la data de la 
comptabilització, la classe de document, el document de compensació en el cas que 
estigui compensat i l’import d’entre altres dades. És possible canviar la disposició del 
llistat i també afegir o suprimir informació segons les necessitats de l’usuari. Es pot fer 

a partir dels botons  . 

 

1.2.2.2 Anàlisi de Venciment de Partida Oberta 

Amb aquesta transacció es pot controlar els venciments de les partides obertes de 
deutors. Es visualitzaran les partides obertes d’un o més deutors i l’import d’aquestes 
partides obertes vençut i l’import encara no vençut. 

Accés: 



 

 

FI06 - Sistema d'Informació Descentralitzat.docSistemes d’Informació  Pàgina 74 de 125  

 

FI06 – Manual Sistemes d’Informació 

 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Anàlisi de venciment de 
partida oberta 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012168 

 

Operativa: 

El funcionament d’aquest llistat és anàleg al descrit en l’apartat de sistema 
d’informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors: 
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Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

 

 

1.2.2.3   Llista Impressió Partides Obertes Deutors 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Llista impressió 
partides obertes deutors 
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Mitjançant Transacció S_ALR_87012173 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de deutor 
Número que identifica un compte de deutor en un pla de 

comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en 

el llistat de comptes de major. 

‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

  

Classe 

‘Partides normals’ 

‘Apunts estadístic’ / ‘Bestretes' 

‘Partides registre preliminar’ 

  

Altres 

Periodificacions 
Altres criteris alternatius de filtratge per l’obtenció de les dades.   

Control de sortida Altres dades o formes de visualització de l’informe de sortida.   

 

Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d’executar i obtindreu 
el següent llistat: 

 

De la mateixa forma que el llistat anterior, aquest exemple de llistat mostra totes les 
partides d’un o més deutors (filtre afegit a la primera pantalla) amb el número de cada 
document comptabilitzat, la data de la comptabilització, la classe de document, el 
document de compensació en el cas que estigui compensat i l’import d’entre altres 
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dades. És possible canviar la disposició del llistat i també afegir o suprimir informació 

segons les necessitats de l’usuari. Es pot fer a partir dels botons  .  

A més es pot imprimir el llistat amb l’opció d’imprimir de la barra del menú: 

 

 

1.2.2.4   PO: Previsió de venciments de deutors 

Aquesta transacció ordena, per a cada deutor, les partides obertes segons el nombre 
de dies de venciment de les mateixes. Aquest informe, per tant, fa una previsió sobre 
les dates de venciment de les partides obertes del deutor. El sistema fa el càlcul de 
dies tenint en compte la data clau i el número de dies de venciment de pagament del 
deutor. 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → PO: Previsió de 
venciments de deutors 
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Mitjançant Transacció S_ALR_87012175 

 

Operativa: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de deutor 
Número que identifica un compte de 

deutor en un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Partides obertes en 

data clau 

Permet seleccionar les partides 

obertes fins una data clau 

determinada.  

  

Més Periodificacions 

Opció d’escollir entre tipus de 

documents: 

‘Partides normals’ 

‘Apunts estadístic’ / ‘Bestretes' 

  

Control de sortida 
Altres dades o formes de visualització 

de l’informe de sortida. 
 

Podem seleccionar els dies pels que 

el sistema a de fer els càlculs. 

 

Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d’executar i obtindreu 
el següent llistat: 
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Aquest llistat ens mostra les dades bàsiques del deutor, l’import total de partides 
obertes i l’import calculat als venciments definits a la pantalla anterior. 

 

1.2.2.5   Valoració de client amb quadre de PO 

Aquesta transacció ens ofereix un informe sobre la història de pagaments d’un o 
diversos deutors amb una llista ordenada de partides obertes. Es pot utilitzar per fer 
una avaluació dels clients que requereixen una atenció especial pel control del crèdit. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Valoració de client amb 
quadre de PO 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012176 

 

Operativa: 

El report presenta les dades següents sobre l'historial de pagaments: 

 Xifres de volum negocis, com ara el volum de negocis anual i deduccions amb 
dret. Aquestes dades es troben disponibles en el sistema i el report simplement 
es limita a editar-los. 

 La informació sobre si el deutor és pagador net o amb descompte. Aquesta 
informació apareix al camp "Tipus". 

El tipus es determina segons el volum de pagaments: 

 Si el client sol esgotar el termini de pagament i renúncia al descompte 
per pagament, es tracta d’un pagador net. 

 Si el client sol fer ús del descompte per pagament, es tracta d’un 
pagador amb descompte. 

 Demora en dies. Els dies de demora mitjans es calculen de la manera següent: 

Per als últims cinc períodes en què es van efectuar pagaments es multiplica 
l'import de pagament de cada període pel nombre mitjà de dies de demora del 
període. Els resultats es sumen i es divideixen pel total de pagaments dels 
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períodes. D’aquesta manera, els dies de demora es ponderen amb l'import de 
pagament. 

 Últim període de pagament. Per a això es visualitza el període i l’any 

 
A més de l’anàlisi de l'historial de pagaments, l'informe proporciona també una anàlisi 
de les partides obertes. Per això, les partides seleccionades s’estructuren d’acord amb 
un quadre cronològic elegit lliurement per l’usuari i es visualitzen referides a la divisió. 

Podeu seleccionar els criteris que ha de seguir l’anàlisi: 

 Quadre de venciments de les partides obertes segons el venciment net 
Visualització a "Net" (net) 
Càlcul: Data de venciment net - Data clau 

 Previsió de venciments segons dies de descompte 1 
Visualització en "Dte" (descompte) 
Càlcul: Data BPP + Dies de descompte 1 - Data clau 

 Entrada de pagaments prevista segons les entrades de pagament ponderades 
dels pagaments anteriors 
Visualització en "Pag" (pagament) 
Càlcul: Data BPP + Dies de descompte 1 + Dies de demora mitjans 

 Demora de les partides vençudes 
Visualització en "Dem" (demora) 
Càlcul: Data clau - Data de venciment net 
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Camp Descripció Obligatori 

Compte de deutor Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.  

Societat Clau que identifica la societat.  

Exercici Any de l’exercici comptable.  

Partides obertes en data 

clau 
Permet seleccionar les partides obertes fins una data clau determinada.   

Més Periodificacions 

Possibilitat de filtrar per altres criteris com l’opció d’escollir entre tipus de 

documents: 

‘Partides normals’ 

‘Partida especial/ Apunts estadístics’ / ‘Bestretes' 

 

Control de sortida Altres dades o formes de visualització de l’informe de sortida.  

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre el llistat: 
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Aquest llistat ofereix informació sobre les xifres de vendes anuals i les deduccions 
autoritzades del deutor. A més informa si el deutor fa els pagaments esgotant el temps 
límit de pagament o bé fa els pagaments abans d’acabar el venciment del pagament. 
També fa el càlcul dels dies de retard de pagament. 

 

 

1.2.2.6   Històric de Pagaments de Deutors 

Aquesta transacció permet obtindre un anàlisi detallat de la història de pagament dels 
clients. A més també conté una previsió dels volums de pagament i de retards en els 
pagaments, en base a l’historial de pagaments existents. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Històric de pagaments 
de deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012177 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Compte de deutor Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.  

Societat Clau que identifica la societat.  

Més Periodificacions Possibilitat de filtrar les dades per altres criteris.  

Control de sortida Altres dades o formes de visualització de l’informe de sortida.  

 

 

1.2.2.7   Anàlisi PO de Deutors segons Saldo de Partides 
Vençudes 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Anàlisi PO de deutors 
segons saldo de partides vençudes 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012178 

 

Operativa: 
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L’avaluació serveix per determinar amb exactitud aquells deutors que, a causa 
d’importants demores, s’han de sotmetre a un estret control de crèdit. 

Els criteris de què es disposa són els següents: 

 Les dades actuals de la base de dades mestres, com ara el saldo en compte de 
corrent i els saldos en comptes de major especials 

 L'historial de pagaments real actualitzat també a la base de dades mestres 

Per a l’anàlisi es prenen els pagaments dels últims cinc períodes en què es van 
efectuar pagaments. Per principi es determina sobre la base del volum de pagaments 
si el client sol esgotar el termini de pagament, renunciant així al descompte per 
pagament (pagador net), o si sol fer ús del descompte per pagament (pagador amb 
descompte). Ponderant la mitjana de dies de demora dels últims cinc períodes en què 
es van realitzar pagaments amb els imports de pagaments corresponents dels 
períodes i dividint per l'import total dels cinc períodes, es determina el valor "Mitjana de 
dies de demora". 

A més de l’anàlisi de l'historial de pagaments, l'informe proporciona també una anàlisi 
de les partides obertes d’un deutor. Per això, les partides seleccionades s’estructuren 
d’acord amb un quadre de temps elegit lliurement per l’usuari i es visualitzen referides 
a la divisió. 

Com a criteri d’anàlisi està prefixat: 

Demora de les partides vençudes 

 Classe d’anàlisi = Dem 

 Càlcul: Dies de demora = Data clau - Data de venciment net 
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Camp Descripció Obligatori 
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Compte de deutor Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.  

Societat Clau que identifica la societat.  

Exercici Any de l’exercici comptable.  

Partides obertes en data 

clau 
Permet seleccionar les partides obertes fins una data clau determinada.   

Més Periodificacions 

Possibilitat de filtrar per altres criteris com l’opció d’escollir entre tipus de 

documents: 

‘Partides normals’ 

‘Partida especial/ Apunts estadístics’ / ‘Bestretes' 

 

Control de sortida Altres dades o formes de visualització de l’informe de sortida.  

 

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre el llistat: 
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1.2.2.8     Llista Impressió Partides Compensades 
Deutors  

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Llista impressió 
partides compensades deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012198 

 

Operativa: 

El funcionament d’aquest llistat és anàleg al descrit en l’apartat de sistema 
d’informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors: 
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Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 
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1.2.3 Dades Mestres 

1.2.3.1   Directori de Deutors 

El directori de deutors s’utilitza per visualitzar o imprimir les dades mestres de deutors 
necessaris en l’àmbit de la comptabilitat financera. També es pot utilitzar per obtenir 
informació i per documentació.  

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Deutors  → Dades mestres → Directori de deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012179 
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Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per 
obtindre el llistat: 
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1.2.3.2   Llista Adreces 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Deutors  → Dades mestres → Llista d’adreces 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012180 

 

Operativa: 
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1.2.3.3   Visualitzar Modificacions de Deutors 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Deutors  → Dades mestres → Visualitzar modificacions 
de deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012182 

Operativa: 
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1.3 Documents 
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1.3.1 Diari de Documents 

El diari de documents es crea mensualment i conté totes les comptabilitzacions del 
període comptable. El diari de documents mostra les dades més importants de la 
capçalera i de les posicions del document. 

És possible excloure  del diari determinats comptes de major. Mitjançant el paràmetre 
‘Test’ es pot controlar si els totals actuals del Deure i l’haver en la declaració mensual 
han d’emmagatzemar-se en la taula TRVOR. Si no es marca aquest flag, els següents 
camps s’actualitzaran: 

Nom de l’informe 

Societat 

Exercici del període comptable 

Data de comptabilització 

Total al Deure i Haver correlatius 

Últim número de document de recompte assignat 

Data de l’execució 

En cada execució mensual els totals al Deure i Haver, s’agafen de la taula TRVOR i es 
mostren al diari de documents. 

  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Diari de Documents 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012287 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 
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Societat ‘UB’  

Número de Document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Compte de major 
Número de compte  pel qual s’actualitzen les xifres de 

moviments 
 

Considerar els documents estadístics 
Marcar el flag per obtenir informació també sobre 

documents estadístics 
 

Execució de prova 

Si el flag està marcat, l’execució de l’informe no 

provoca comptabilitzacions ni modifica la base de 

dades. 

 

Control de sortida  

Capçalera: Edita com surten les dades de capçalera 

del document. 

Llista : Edita com surten les dades de la llista del  diari 

de documents. 

Totals: Edita com surten les dades de totals del  diari 

de documents. 

 

Tractament especial de comptabilitzacions 

de tancament de l’exercici anterior 
  

 

Segons les dades seleccionades a la pantalla anterior, la visualització de l’informe 
sortirà diferent. Existeix la possibilitat de seleccionar entre diferents graus de detall i 
nivells de totalització, numerar les posicions de forma correlativa o donar sortida al 
número de compte alternatiu en comptes de l’indicat al document. 

Per a cada posició del document s’imprimeix la clau de comptabilització i si és 
necessari, l’indicador CME. Si la posició del document s’ha comptabilitzat de forma 
negativa, en la clau de comptabilització s’afegirà un signe ‘-‘. 

Els totals del Deure i Haver es mostren separats per classes de comptes segons el 
període comptable, la moneda i l’exercici. 
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1.3.2 Diari Compacte de Documents 

El diari compacte mostra les dades més importants dels documents seleccionats, de 
les capçaleres i les posicions en forma de taula. Si les normes de presentació dels 
comptes vàlids en el país corresponent pel registre de la propietat requereixen una 
classificació per data de registre, en comptes d’aquest programa s’ha d’utilitzar el 
report RFBELJ10. 

La informació en la visualització del document es classifica en 4 grups: 

Capçalera del document 

Comptabilitzacions a compte de tercers 

Comptabilitzacions d’impostos 

Comptabilitzacions de compte de major 

 

Accés: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
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Documents → Diari Compacte de Documents 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012289 

 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Més periodificacions 
Documents normals 

Documents preliminars 
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Documents estadístics 

Documents tipus 

Documents periòdics originals 

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

 

Una vegada heu afegit les dades necessàries, executeu l’informe: 

 

 

 

1.3.3 Diari de Partides Individuals 

El diari de partides individuals crea un resum dels documents comptables seleccionats. 
Entre d’altres, es visualitzen, la data de comptabilització, el número de document, 
l’indicador CME, l’indicador d’efecte sobre el volum de negocis, els números de 
compte i els imports. 

Pels nivells de grup més alts apareixen els totals Deure i Haver dels imports en 
moneda local. Marcant el paràmetre ‘Total per moneda’, es visualitzaran els imports 
acumulats per moneda estrangera. 

Si han de visualitzar-se també documents especials, es pot controlar amb aquests 
paràmetres. A més, és possible limitar el volum de dades a apunts o classes de 
comptes determinats.. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Diari de Partides Individuals 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012291 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  
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Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Delimitacions 

Part de Deutor 

Part de creditor 

Part de compte de major 

Part d’actiu fix 

Part de material 

 

Tipus de documents 

Documents normals 

Documents tipus 

Comptabilitzacions estadístiques 

Documents periòdics originals 

Documents preliminars 

 

Indicador d’operacions de compte de major 

especial 

Identifica una operació amb un compte de major 

especial. 
 

Centre de cost Clau que identifica el centre de cost  

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

 

 

 

1.3.4 Visualització de Modificació de Documents 

Aquest report permet visualitzar en tots els documents, les modificacions que s’han 
realitzat. 

Es poden seleccionar documents per societat, número de document, exercici, data de 
modificació o per l’usuari que ha fet la modificació segons es necessiti. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Visualització de Modificació de Documents 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012293 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Formes de Document 

Documents 

Documents periòdics 

Documents tipus 

Documents preliminars 

Documents amb entrades preliminars 

Documents externs 

 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Societat receptora   

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Modificat per Usuari que ha realitzat les modificacions  

Més periodificacions 

Dades de capçalera 

Dades de posició de document 

Grup de camps 

 

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  
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Una vegada heu afegit les dades o criteris de selecció, executeu l’informe: 

 

 

1.3.5 Números de Factures Assignats Dues Vegades 

El programa crea una llista que relaciona, per a cada número de compte del creditor o 
del deutor, tots els documents repetits dins d’un número de referència, és a dir, tots 
aquells casos en els que es dóna una factura comptabilitzada dues vegades. 

A partir del paràmetres i criteris de selecció existents es pot aconseguir un determinat 
grau de detall de la llista. La llista conté el número de compte i les partides per número 
de compte. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Números de Factures assignats dues 
vegades 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012341 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de 

comptabilització 
Data de comptabilització del document  

Classe de Document 
Deutors 

Creditors 
 

Mateix import 
Si es marca aquest flag es seleccionaran els documents dins d’una número 

de referència amb imports iguals 
 

Mateixa data de 

document 

Si es marca aquest flag es seleccionaran els documents dins d’una número 

de referència amb la mateixa data de comptabilització 
 

 

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l’informe per obtindre els 
resultats. 
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1.3.6 Forats en Assignació de Números de Document 

Aquest report permet trobar per a tots els llibres de major, discontinuïtats en 
l’assignació de números de documents. A més, el sistema detecta per un interval de 
números, aquells que s’han assignat diverses vegades. 

El procés es realitza per la societat, el rang de números i l’exercici. Si com a criteri de 
selecció s’indica la classe de document, el sistema determinarà automàticament un 
rang de números. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Forats en assignació de números de 
Document 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012342 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Exercici Exercici  

Rang de números Número que identifica un rang de números per a l’assignació de números  

Més opcions 

Verificar arxiu del document 

Visualitzar buits de número a partir d’exercici indicat 

Només visualitzar buits 

 

 

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l’informe per obtindre els 
resultats. 
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1.3.7 Totals de Comptabilitzacions 

Aquest report presenta un resum dels totals en el Deure i l’Haver, així com el número 
d’apunts. Per cada societat, divisió i classe de document es visualitzen tres línies amb 
les informacions mencionades i dividides per la classe de compte (deutors, creditors, 
comptes de major, material, actiu fix).  

Aquesta llista està pensada per a la reconciliació de les dades comptables introduïdes. 
Amb aquest report es poden reconciliar. 

Accés: 

 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Totals de Comptabilitzacions 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012344 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Més delimitacions 

Mesos comptables 

Documents normals 

Documents estadístics 

Documents periòdics originals 

 

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

 

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l’informe per obtindre els resultats 
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1.3.8 Extracte de Posicions de Document 

Aquest report permet la transferència d’un extracte a altres àrees funcionals. El 
sistema escriu una darrera l’altra, per a cada apunt, la capçalera i la posició en una 
base de dades seqüencial. 

Per a obtenir l’extracte de partides, s’ha d’indicar un fitxer on s’han d’emmagatzemar 
els registres. El nom del fitxer de l’extracte es genera automàticament i és la 
identificació del report i l’hora. 

Amb ajuda dels paràmetres de posició del deutor, posició del creditor, dels comptes de 
major, del material o de l’immobilitzat, és possible limitar el volum de dades.  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Extracte de Posicions de Document 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012347 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

Criteris de selecció   

 

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l’informe per obtindre els resultats 

 

 


