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СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

 Осчетоводяване > Макети на счетоводни операции – В общите данни за 
операцията са добавени полета за обяснителен текст на български и чужд 
езици. Въведените значения се зареждат по подразбиране с възможност за 
корекция при осчетоводяване на операции с макета.  

Отстранени проблеми 

 Осчетоводяване > Приемане на данни > Вход ДА – Вече се проверява дали 
активът съществува в сметката, в която се импортира, а не дали инвентарния 
номер съществува в номенклатурата на инвентарните номера. 

 База > Общи номенклатури – Отстранен проблем с автоматизираното 
изтриване на излишни записи. 

 

СКЛАД 

Нови възможности 

 Справки > Преглед на документи > Протоколи за приход – Взема се 
подредбата от детайлния грид. 

 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 

Нови възможности 

 Акцизна декларация > Експорт в XML – Добавени тагове при движение на 
бандероли от една партида в друга. 

 

ДОСТАВКИ 

Отстранени проблеми 

 Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Неконтирани – При дебитни и 
кредитни известия не бяха активни бутоните за разнасяне на ДДС. 

 

КАСА 

Отстранени проблеми 

 Документи > Вход от външни системи – Отстранен проблем, който не 
позволяваше анулиране на импортирани ордери. 



 

ПРОИЗВОДСТВО 

Нови възможности 

 Справки > За изпълнение > Лимитни карти – Разликата между лимитирано 
и отпуснато количество се зарежда 0 на материалите, които са били заменени 
в лимитната карта. При експорт в Ексел на сумарната справка са добавени 
колони за номера по ред на заменения и заместващия материали в лимитната 
карта. 

Отстранени проблеми 

 Обработки > Преглед на документи > Задания за производство – При 
корекция на конкретен ред вече въведеният текст не се заменя с Техническа 
характеристика от картона на материалния запас. 

 Справки > Справка за единица продукт в рецепта – Не се сумираха 
коректно теглата на материалите в готовия продукт. 

 

ВСИЧКИ МОДУЛИ 

Нови възможности 

 Запис на първични документи в pdf – Възможност за име на файла да се 
зададе  потребителска маска. За целта е създадена долната секция в AjurL5.ini 

 
[EXPORT_FILE_NAME] 
30=%DATEDOC|yymm%%DOCNO%-%F_KONTRAGENT% 

 
Където константата преди символа за равенство указва за кой вид документ е 
маската и е идентична с константата използвана при отпечатване на документ 
(може да се види в maket.ini). В случая при запис на фактури ще се подаде име с 
годината и месеца от датата на документа, към което е долепен номерът на 
фактурата, последван от тире и шифъра на клиента. 

 

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА 

Нови възможности 

 Производство – Складовете за готова продукция и за материали в списъците 
за обвързване са подредени по номер на склад. 

 

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ 

Отстранени проблеми 

 ПРМ-ЦРМ – При прехвърляне на счетоводни операции се пренася и 
обяснителен текст на чужд език. 


