
База: 326 
Версия на проекта: 3.17.6.13 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Отстранени проблеми 

 Осчетоводяване > Одобряване на операции – Отстранен проблем при операции 
от осчетоводяване на анулирани фактури от Продажби. 

 Осчетоводяване > Приемане на данни > Вход от ТРЗ – Отстранен проблем с 
операции, към които има повече от една структура с допълнителни признаци. 

 

СКЛАД 

Нови възможности 

 Справки > Преглед на документи > Протоколи за приход – Възможност за 
маркиране на детайлните редове с артикули, които ще се заприхождават. 

Отстранени проблеми 

 Справки > Справка за наличности – Отстранен проблем при генериране на 
справката по доставки. 

 Документи > Приход на склад – Отстранен проблем при зареждане на данни от 
електронен документ, когато има нов номенклатурен номер във файла. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

 Настройки на системата > Продажби > Продажби – Настройка Забрана за 
дублиране на артикули в заявка, при която се вади съобщение, ако се въведе 
даден артикул повторно в заявка. 

Отстранени проблеми 

 Справки > За клиенти > За вземания > Към дата – Отстранен проблем при 
експорт в Ексел с колона Свързано лице. 

 Обработки > Преглед на документи > Фактури и Експедиция за отделен 
клиент – Отстранен проблем при Изписване от склад и Анулиране, когато 
мрежата е бавна. Не се позволява работа с екрана, докато обработката не 
приключи. 



 

ДОСТАВКИ 

Нови възможности 

 Настройки на системата > Управление на МЗ > Доставки – Настройка 
Забрана за дублиране на артикули в поръчка, при която се вади съобщение, 
ако се въведе даден артикул повторно в поръчка. 

Отстранени проблеми 

 Документи > Фактури от доставчици – Отстранен проблем с възможността 
за контировка след въвеждане на Експортна фактура. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Нови възможности 

 Документи > Задание за производство – При запис на документа се вади 
съобщение на кои редове са въведени дублирани артикули. 

Отстранени проблеми 

 Обработка > Осчетоводяване на контирани документи > Разпределение на 
вложени материали – Отстранен проблем със закръгляване на количествата. 

 
 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 

Отстранени проблеми 

 Акцизна декларация – Отстранен проблем при XML файла на коригираща 
декларация. 


