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Generació d’abonaments a les persones sòcies a través de la generació del quadern 

14-34. 

 

Per poder generar els abonaments a les persones sòcies haurem de fer una facturació en 

negatiu, aquesta facturació  contindrà exclusivament els imports en negatiu que volem abonar  

En primer lloc necessitem crear una nova tarifa que utilitzarem exclusivament per generar els 

abonaments.(rebuts en negatiu)  

És important que aquesta tarifa tingui configurats els següents els paràmetres amb els valors 

que descrivim a continuació:  

 Preu fix (en blanc) 

 Interval de mesos = 0 

 Preu (o en blanc o en negatiu) 

Es pretén que aquestes tarifes es facturin a banda, de mode que l’import total de la factura 

sigui en negatiu i exactament el que volem abonar a les comptes de cada una de les persones 

sòcies.  

 

Assignarem la nova quota amb l’import que vulguem abonar a les seves comptes. Per fer-ho 

disposem de diferents processos, des de l’assignació de la nova quota a cada una de les 

persones o a través del procés d’assignació massiva de noves quotes, dins del menú de 

processos. 

 

Un cop assignades totes les quotes d’abonament amb els imports en negatiu, ja podrem 

procedir a generar la facturació; per seguretat es recomana  que prèviament es faci una 

previsió de facturació seleccionant exclusivament la quota que es desitja facturar, d’aquesta 

manera evitem que qualsevol altre quota que tingui la persona sòcia es pugui sumar dins la 

facturació d’abonaments que s’està preparant. 
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Traurem per pantalla el resultat de la previsió de facturació i així comprovarem que hem fet 

correctament el filtre 

 

 

A continuació farem el procés de facturació seleccionats els mateixos criteris de filtre que a la 

previsió 
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Un cop completada la facturació, podrem crear el fitxer de pagament a través de la opció de 

menú que trobarem a Facturació-> Ordre d’abonament pagament per transferència. 

Per fer la gravació del fitxer haurem de fer: 

1. Escollir la facturació d’abonaments que acaben de crear 

2. Si és el cas, podrem seleccionar a les persones que vulguem 

3. Podem excloure totes aquelles persones que tenen algun rebut pendent de cobrament 

4. Seleccionem el banc des d’on es faran els abonaments 

5. Les dates de creació i d’ordre de pagament funcionen igual que als cobraments. 

6. Assignem un concepte d’abonament 

7. IMPORTANT: El fitxer es gravarà a la última ruta coneguda a on es va guardar la última 

gravació en suport magnètic 

No és recomanable canviar la descripció del fitxer 
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Si disposo de series d’abonaments, em generarà els rebuts amb aquesta numeració 

La següent pantalla em permet seleccionar els rebuts que aniran al banc, la resta em quedarà 

pendent de creació d’un nou fitxer d’abonament. 

Quan vulgui gravar les següents seleccions de rebuts per portar-los a banc, el nom del fitxer 

em canviarà a la següent gravació 

 

Si hem marcat la opció “excloure socis amb algun rebut impagat” al intentar marcat un soci 

generat amb un abonament, aquest no ens permetrà gravar-lo fins q no arreglem aquesta 

situació 

 


