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Capítol 1. Abans d’instal·lar NOMINASOL 
Abans d'instal·lar NOMINASOL és important que tinguis alguns coneixements sobre la seva 
descàrrega, la seva gratuïtat, i les versions existents. 

Descàrrega 
NOMINASOL el pots trobar en innombrables webs de descàrrega de programari.  

Encara que la majoria d'elles 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 és: www.sdelsol.com 

Gratuïtat 
NOMINASOL 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 
NOMINASOL 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 NOMINASOL 
El procés d'instal·lació de NOMINASOL 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 la següent ruta: 
C:\Software DELSOL 
Et recomanen que facis servir les rutes que t’ofereix l’instal·lador. 
 

 
 
En executar per primera vegada NOMINASOL, el programa et mostrarà una finestra d'inici de 
sessió. 
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Et recomanem que vegis el vídeo que es troba en la següent 
adreça ,https://www.sdelsol.com/programa-nominas-nominasol, de l'Essencial de 
NOMINASOL, perquè et facis una idea del interface del programa i el seu funcionament bàsic.  

A continuació, NOMINASOL 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 
Nominaplus. 
 

  

https://www.sdelsol.com/programa-nominas-nominasol
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Capítol 3. Comença el traspàs 
Localitza en NOMINASOL 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. 

 

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 NOMINASOL. Si premem en l'opció “Vàries des de 
Sage”, el programa ens oferirà la possibilitat de traspassar simultàniament múltiples empreses 
a NOMINASOL. 

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

Normalment es  c:\gruposp\noxxxxxx\ però és possible que depengui de la versió instal·lada de 
Nominaplus 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. NOMINASOL analitzarà aquesta carpeta i “trobarà” les empreses creades en 
Nominaplus. 
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Capítol 4. Avantatges de NOMINASOL 
Una vegada tinguis les teves empreses en NOMINASOL, disposes d'una sèrie d'avantatges en 
treballar amb el nostre programa. 

Comptes de cotització secundàries 
Si disposes d'un compte de cotització principal i l'empresa estén la seva activitat i afilia 
a més treballadors, des de NOMINASOL pots disposar de comptes de cotització 
secundàries del principal per a cada província on s'estableixi, facilitant per això 
l'enviament de fitxers de cotització a Seguretat Social o a la generació de Models 
oficials (190 i 111) i el seu posterior enviament. 

Calendari de Treball 
Per a aquells treballadors que tinguin una jornada de treball irregular, en NOMINASOL 
disposes d'un calendari mitjançant el qual podràs indicar els dies i hores treballats. A 
més, podràs introduir dades de jornada referents a situacions d'incapacitat temporal. 

Resum d’hores treballades 
Des de NOMINASOL pots emetre la nòmina de salaris incloent el resum d'hores 
treballades per a aquells treballadors a jornada parcial. Amb aquest avantatge 
aconseguim unificar en un mateix document informació d'obligatori compliment. 

Una base de dades per cada exercici 
NOMINASOL ens prevé davant la pèrdua sensible d'informació creant una única base 
de dades per exercici. S'aconsegueix unificar en una mateixa empresa, tots aquells 
exercicis necessaris i en cas de pèrdua dels mateixos, s'aconsegueix que únicament 
afecti a un exercici, i no a la resta. 

Importació d’arxiu ITA 
A través de l'arxiu ITA (Informe de Treballadors en alta) obtindrem informació de la 
relació de treballadors adscrits a un C.C. c. en el moment de la sol·licitud.  

Des de NOMINASOL pots importar aquest arxiu facilitant així la introducció de dades 
referents al treballador i que posteriorment seran necessaris en la presentació de 
fitxers de cotització. 
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Mostrar venciments 
NOMINASOL permet amb un sol clic, mostrar els venciments de contractes amb 20 
dies d'antelació en iniciar sessió de treball. Podràs visualitzar els venciments de l'última 
empresa oberta, o la de totes les existents. 

Enllaç comptable 
A través de l'enllaç comptable existent en CONTASOL, podràs combinar la gestió de tu 
comptabilitat amb el traspàs de nòmines, quota empresarial i treballadors. 

A més, podràs exportar al fitxer d'acumulats de NOMINASOL, la informació dels 
registres d'IVA suportat creats en CONTASOL amb tipus de retenció Activitat 
professional, Activitat agrícola o Activitat empresarial. 

Sense límits de nombre de treballadors, empreses o nòmines. 
NOMINASOL no té límit d'ús permetent crear tantes empreses com necessitis. En 
cadascuna d'elles, podràs introduir un nombre indefinit de treballadors i calcular 
tantes nòmines com precisis per a cadascun d'ells. 
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