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Capítol 1. Abans d’instal·lar CONTASOL   
 
Abans d’instal·lar CONTASOL es importat que tinguis alguns coneixements sobre la seva 
descàrrega, gratuïtat, i les versions existents. 

Descàrrega 
CONTASOL ho pots trobar en innombrables webs de descàrrega de programari.  

Encara que la majoria són serioses, i ofereixen les últimes versions del programa, et 
recomanem que facis la descàrrega des de la nostra web, i així t'asseguraràs de 
disposar de la versió més recent del programa. 
 
Nostra web es: www.sdelsol.com  

Gratuïtat 
CONTASOL és un programa que no té cost d'adquisició, és a dir, ho pots instal·lar i 
utilitzar sense cap tipus de limitació, i en tants ordinadors com desitgis. 

Posteriorment, si desitges actualitzar-ho, o disposar de suport tècnic, la nostra 
empresa t'ofereix uns contractes d'actualització i manteniment denominats Registres 
d'Usuari amb un cost contingut. 

Versió 
CONTASOL no té un modelatge de versions amb diferents característiques, és a dir, 
cada versió (2010, 2011, 2012, 2013…) és única. 

Les nostres referències a Digital, Estàndard, Professional, Elit o Atenea són 
denominacions dels diferents tipus de Registres d'Usuari, NO de les característiques 
del programa. 

  

http://www.sdelsol.com/
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Capítol 2. Instal·lació de CONTASOL  
 
El procés d'instal·lació de CONTASOL és senzill, només has d'acceptar la llicència d'ús, 
seleccionar les dades d'usuari i la ruta on s'instal·larà el programa. 
 

 
 
Per omissió, l’instal·lador oferirà les següents rutes: 
 
C:\Software DELSOL  
 
Et recomanem que utilitzis les rutes que t’ofereix l’instal·lador. 
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En executar per primera vegada CONTASOL, el programa et mostrarà una finestra d'inici de 
sessió. 

Et recomanem que vegis el vídeo que es troba en la següent adreça, 
https://www.sdelsol.com/programa-contabilidad-contasol, de l'Essencial de CONTASOL, 
perquè et facis una idea del Interface del programa i el seu funcionament bàsic.  
 

A continuació, CONTASOL et mostrarà un menú d'opcions inicial per ajudar-te a decidir què 
vols fer. 
 

 
 
En aquest moment pots accedir a la creació d'una empresa utilitzant les dades que tinguis en 
Contaplus. 
 

Capítol 3. Comença el traspàs 
 
Localitza en CONTASOL el Menú Arxiu en la part superior esquerra. Prem sobre ell per accedir 
a la creació d'una nova empresa des de Sage 

Podem triar entre traspassar les dades d'una sola empresa o de diverses alhora. 
 

https://www.sdelsol.com/programa-contabilidad-contasol
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Segons es mostra en la imatge, si se selecciona Crear una nova empresa des de Sage, podrem 
realitzar al traspàs d'una sola empresa a CONTASOL. Si premem en l'opció Vàries des de Sage, 
el programa ens oferirà la possibilitat de traspassar simultàniament múltiples empreses a 
CONTASOL. 

 

En tots dos processos cal localitzar la carpeta en la qual es troben les dades de Contaplus.  

 

Normalment es c:\gruposp\coxxxxxx\ però és possible que depengui de la versió instal·lada de 
Contaplus o que es trobi en un servidor. Localitza l'adreça exacta i indica-la en aquest apartat.  

 

Cal seleccionar aquesta carpeta i no unes altres que estiguin dins i que són les carpetes de les 
empreses. CONTASOL analitzarà aquesta carpeta i “trobarà” les empreses creades en 
Contaplus. 

 

Una cosa a tenir en compte és que els comptes comptables de CONTASOL tenen un màxim de 
10 dígits. Si vols traspassar empreses de Contaplus amb fins a 12 dígits hauràs de realitzar el 
traspàs des d'aquesta opció, sempre que contingui una estructura, que permeti ajustar el 
nombre de dígits sense risc de pèrdua d'informació. 
 

Capítol 4. Coneix les diferències 
 
Conèixer certes diferències entre el funcionament de Contaplus i CONTASOL és fonamental per 
iniciar-se ràpidament amb CONTASOL. Els passos que et vam mostrar a continuació et 
descobreixen els detalls que diferencien tots dos programes. 
 
Codificació de les empreses 
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CONTASOL permet identificar les empreses amb un codi alfanumèric de tres dígits. 
Sobre aquest codi es poden establir els exercicis comptables. És a dir, en posar un codi 
a una empresa, est identificarà a l'empresa i a tots els exercicis comptables que 
tinguem, no sent com Contaplus que numera els exercicis com a empreses. 
 

Numeració d’assentaments 
CONTASOL té 2 opcions per numerar els assentaments. Una d'elles és igual que 
Contaplus, és la correlativa general, és a dir, la numeració d’assentaments comença en 
el número 1 i es manté correlatiu fins al final de l'exercici comptable. 

Aquest sistema de numeració d’assentaments és el que ve com a predeterminat al 
programa. 

L'altra opció de numeració en CONTASOL és la numeració diària. Aquesta numeració 
estableix un sistema pel qual tots els dies comencen pel número 1.  

Aquest sistema té alguns avantatges addicionals com és la inserció de seients en 
qualsevol data endarrerida, traspassos de seients d'un diari a un altre o entre dates. 
Després és possible buscar-los per nombre de seient i data, document, import, etc. 
amb el potent cercador incorporat. Aquest sistema de numeració és obviat per 
CONTASOL en imprimir el Diari Oficial, imprimint una numeració correlativa. 

Es pot adaptar la numeració de seients a qualsevol de les dues opcions, utilitzant la 
funció de numeració d’assentaments localitzat en el menú Diari/IVA. 
 

 
 

Comptes d’IVA  
Els usuaris de Contaplus estan habituats a treballar amb diversos comptes comptables 
d'IVA, com per exemple 472.00021, 477.00018.  

CONTASOL treballa amb un únic compte comptable per a l'IVA suportat i un únic 
compte per a l'IVA repercutit, no sent necessària la creació de tants comptes com a 
tipus d'IVA existeixen, ja que CONTASOL podrà separar els diferents tipus utilitzant 
aquest únic compte.  
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Pot veure's un exemple d'aquesta separació prement sobre el botó Acumulat que hi ha 
en els fitxers d'IVA suportat o repercutit. 
 

 
 

Períodes comptables 
En fer un traspàs de Contaplus a CONTASOL la numeració d’assentaments és la 
mateixa en tots dos programes, però CONTASOL necessita reconèixer els assentaments 
d'obertura, Regularització i Tancament per poder fer correctament els Balanços i 
Comptes Anuals. Es necessiten aquestes numeracions. 

o Assentament d'obertura. Ha de ser el número 1 de l'1 de gener. 

o Assentament de Regularització. Ha de ser el número 10.000 amb data 31 de 
desembre. 

o Assentament de Tancament. Ha de ser el número 20.000 amb data 31 de 
desembre. 

Aquests nombres estan establerts per defecte en CONTASOL, però poden canviar-se en 
l'opció Períodes Comptables. Sempre que es facin canvis, és necessari realitzar la 
Regeneració de saldos. 
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Introducció d’assentaments de compra i venda  
Habitualment els usuaris de Contaplus inicien el seient amb el compte comptable de 
despeses o ingressos, grup 6 o 7. En CONTASOL es comença amb el compte comptable 
del proveïdor/creditor o la del client. Així CONTASOL, a més d'altres funcions 
automàtiques, identificarà els seients de compres o despeses i els de venda i obrirà el 
llibre d'IVA corresponent. 
 

Import de l’assentament 
Tant en la columna de Deu com en la d'Haver-hi, en comptabilitzar una factura s'ha 
d'inserir el total de la factura, impostos inclosos. No s'introdueix la base imposable 
com en Contaplus, ja que CONTASOL farà el desglossament de la base i import d'IVA. 
Això és vàlid, encara que la factura tingui retencions, suplerts, diversos tipus d'IVA, etc. 
 

Canvi entre Deure i Haver 
Per canviar el cursor entre Deu i Haver i poder introduir la quantitat d'euros en el camp 
desitjat, s'ha de prémer la tecla Enter. També existeix la possibilitat d'escollir el 
concepte de Deu i el concepte d'Haver-hi existent en la fitxa del client o proveïdor 
prement sobre les tecles Alt+D o Alt+H. això provocarà que el programa canviï el 
concepte del seient i automàticament situï el cursor en la columna desitjada. 

 
Regeneració de saldos 

Després de la importació i abans d'emetre qualsevol tipus de Balanç, Summes i Saldos, 
etc. és imprescindible realitzar una regeneració de saldos.  

L'opció està localitzada en el menú Diari al costat de la icona Empresa. 
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Sabràs que els períodes comptables estan correctament establerts perquè el programa 
mostrarà el nombre d'anotacions de l'assentament d'obertura, i si existeixen les 
anotacions de l’assentament de regularització o tancament. 
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Capítol 5. Possibles errors que poden aparèixer.  
 

Problemes amb saldos 
És possible que la importació de dades d'algunes versions de Contaplus© no localitzi 
correctament els saldos acumulats dels assentaments importats, provocant-se alguns 
desquadraments en els balanços, o fins i tot la falta total de saldos. 

Per solucionar aquest problema, executi l'opció Regeneració de saldos, que descrivim 
en el capítol anterior. 

 


	Index
	Capítol 1. Abans d’instal lar CONTASOL
	Descàrrega
	Gratuïtat
	Versió

	Capítol 2. Instal lació de CONTASOL
	Capítol 3. Comença el traspàs
	Capítol 4. Coneix les diferències
	Codificació de les empreses
	Numeració d’assentaments
	Comptes d’IVA
	Períodes comptables
	Introducció d’assentaments de compra i venda
	Import de l’assentament
	Canvi entre Deure i Haver
	Regeneració de saldos

	Capítol 5. Possibles errors que poden aparèixer.
	Problemes amb saldos


