
База: 273(3) 

Версия на проекта: 2.14.8.13 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

◊ Осчетоводяване → Приемане на данни → ДДС от други системи и Вход 

от други системи – След обработка на файла се променя разширението му, 

за да се предотврати повторен импорт. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

◊ Документи → Фактура, Проформа фактура, Оферта и Спецификация – 

Добавена е функционалност за преглед на въведените допълнителни 

признаци по детайлните редове. Активира се при двоен клик с левия бутон 

на мишката върху заглавния ред на грида или от опция на десен бутон на 

мишката в детайлен ред. При обхождане на детайлните редове се 

визуализират допълнителните признаци, попълнени за съответния ред. 

◊ Обработки → Преглед на документи → Фактури – Може да се експортира  

като електронна фактура документ за смесени доставки – освободени, 

облагаеми с 20% и със 9%. Досега липсваше обработка за доставките, 

облагаеми с 9%. 

◊ Обработки → Вход от други системи → Фактури – След обработка на 

файла се променя разширението му, за да се предотврати повторен импорт. 

 

Отстранени проблеми 

◊ Ценова политика → Ценови листи по клиенти → Формиране → За група 

→ Данни по артикули – Отстранен проблем с изтриването на ред. 

◊ Справки → За плащания – При генериране в Ексел се попълва Номер на 

платежен документ. 

◊ Обработки → Осчетоводяване → Фактури → Контирани – Отстранен 

проблем при осчетоводяване на анулиран документ. 

◊ Обработки → Интрастат → Пристигания и Изпращания – Бутоните за 

маркиране работят. 

◊ Обработки → Вход от други системи → Фактури – Отстранен проблем 

при импорт на фактура с един детайлен ред, за който поле единична цена не 

е попълнено. 

◊ Обработки → Преглед на документи → Заявки от клиенти и 

Обработени заявки – Запазва се ценовата група при издаване на друг 

документ на база заявката. 

◊ Обработки → Преглед на документи → Плащания от клиенти – При 

анулиране на плащане винаги се записваше, че плащането е по текущо 

вземане. 



◊ Обработки → Преглед на документи → Заявки от клиенти – При 

издаване на фактура  на база заявката се зареждаше само първият детайлен 

ред, когато се работи с настройка връзка към клавиатурен баркод-четец. 

◊ Документи → Фактура – При вход на данни от електронен документ се  

зареждаше само първият детайлен ред, когато се работи с настройка връзка 

към клавиатурен баркод-четец. 

◊ Документи → Експедиции → За отделен клиент – При избор на 

получател се попълват Държава, Регион, Пощенски код и Адрес от 
номенклатурата на получателите и се записват към документа. При корекция 

на експедиция горните полета се зареждат от документа. 

◊ Обработки → Поръчки от търг. вериги ECOD – Получаваше се разлика 

между Продажна стойност и Данъчна основа, когато цената е със 7 знака 

след десетичния разделител. 

 

СКЛАД 

Нови възможности 

◊ Справки → Преглед на документи → Складови документи – Опцията за 

създаване на приходен складов документ от издаден разходен такъв е 

активна за складови документи, издадени между количествен и количествен 

и стойностен склад. В такъв случай отчетните цени и отчетните стойности на 

материалните запаси се записват нула. 

◊ Данъчен склад → Дневник на скл. наличност → Печат – Добавени са 

данни за Контролна точка и Номер транзакция. 

 

Отстранени проблеми 

◊ Операции → Осчетоводяване → Контирани – Отстранен проблем при 

осчетоводяване на анулиран документ. 

◊ Документи – При издаването на документи беше изчезнал бутонът за 

прикачване на файлове към издадения складов документ. 

 

ДОСТАВКИ 

Отстранени проблеми 

◊ Обработки → Осчетоводяване → Фактури → Контирани - Отстранен 

проблем при осчетоводяване на анулиран документ. 

 

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА 

Нови възможности 

◊ Счетоводство → Протоколи по ДДС – При създаване на контировка, 

когато се попълни шифър във Вид на стоката/услугата, който липсва в 

номенклатурата, се визуализира прозорецът за въвеждане на нов запис в 

номенклатурата. 

 



ПАРОЛИ И ДАННИ ЗА ФИРМАТА 

Отстранени проблеми 

◊ Система - Отстранен проблем с правата на потребителите, при който не се 

прочитаха коректно позволените и забранените функции. 

 


