
База: 267(3) 

Версия на проекта: 2.14.2.21  

 

ВНИМАНИЕ! По-долу са описани отстранените проблеми и новите възможности 

след версия 260. Описанието няма да се качва на сайта, за да не се паникьосват 

клиентите и да актуализират версия ненужно. 

 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

◊ Осчетоводяване→Протокол по ЗДДС – При помощ от склад има 

възможност за маркиране на повече от един складов документ за попълване 

на детайлната част на протокола. 

 

Отстранени проблеми 

◊ Сводиране→Избор на сводна база – Името на фирмата на основния екран се 

променя, за да покаже, че се работи със сводна база. 

◊ База→Индивидуален сметкоплан→Дефиниране на сметкоплан – 

Отстранен проблем при смяна на името на съществуваща сметка, която е без 

подсметки. 

◊ Осчетоводяване→Предаване на данни→ДДС на дискета за ТД на НАП – 

При попълване на номер на клон са добавени водещи нули. 

◊ Автоматичен склад→Остойностяване на разход – При работа със 

Сумарно осчетоводяване, отстранен проблем с дублиране на редове при 

генериране на операции, отказ за осчетоводяване и ново генериране без 

излизане от менюто. 

 

 

БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Нови възможности 

◊ Справки,Отчети->Бюджетни предприятия->Преглед на касов отчет-

>Общини/ОП – Отново е включена възможността за експортиране на 

отчетите на общините във форма 15Б, според изискването на т.19 от ФО-2 от 

11.02.2014 г. за дублиране на информацията. В основната папка на Ажур 

трябва да има ини-файл budjet_op_15B.ini. Друго изискване е в 

Специализирана номенклатура 78 да бъде попълнена колоната функция за 

всяка от дейностите. 



 

ДОСТАВКИ 

Отстранени проблеми 

◊ Обработки→Преглед на документи→Преглед на плащания – Отстранен 

проблем при анулиране. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

◊ Фактури и Касови бележки – Работа с ПОС терминали. 

◊ Обработки→Автоматизирани фактури→Отчетени данни – Добавен е 

бутон за изтриване на въведените отчетени данни, ако няма издавани 

автоматизирани фактури. 

◊ Електронна фактура – Добавен е нов таг, в който се зарежда Обяснителен 

текст към счетоводната операция. 

 

Отстранени проблеми 

◊ Обработки→Автоматизирани фактури→Отчетени данни – Отстранен 

проблем при записване на въведените данни. 

◊ Ценова политика→Ценови листи по клиенти→Формиране→За клиент – 

При махане на отметката за работа с кредитен лимит вече не се занулява 

сумата на кредитния лимит. 

◊ Обработки→Автоматизирани фактури→Отчетени данни – На 

параметър _Q5F се позволява въвеждане на количество с 6 знака след 

десетичната запетая при метод Фактическо потребление и Фактическо 

потребление и цена. При издаване на протокол за корекция за артикулите с 

горните два метода се позволява попълване на количество с 6 знака след 

десетичната запетая. 

◊ Документи→Касови бележки→Издаване – Отстранен проблем с отчетната 

стойност при изписване на артикули с касови бележки, когато за един артикул 

има издадена повече от една бележка. За всички бележки след първата не се 

смяташе отчетна цена и стойност. 

◊ Генератор на справки – Отстранен проблем с ориентацията на страниците за 

печат, когато се пусне на печат повече от един път.  

 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Нови възможности 
◊ Документи→Разпределение на вложени МЗ – Когато складът за готова 

продукция се отчита стойностно, при разпределение на вложени материали се 

изисква номер на документ и се създава документ за Приход на ГП, в който 



има само стойност, изчислена като сума на разпределените МЗ за съответния 

готов продукт. 

  

Отстранени проблеми 
◊ Документи→Разпределение на вложени МЗ – Отстранен проблем при  

партидно отчитане на материалите – изписваше се по-голямо количество от 

наличното по партидата. 

 

 

СКЛАД 

Отстранени проблеми 
◊ Данъчен склад→Акцизна декларация→Експорт в XML – Сумира се броят 

на липсващи бандероли. 

◊ Данъчен склад→Акцизна декларация→Експорт в XML – В приложение 14а 

номер по ред от детайла вече се записва винаги 1. 

◊ Операции→Приход на склад – Отстранен проблем при настройка за работа с 

баркод четец и създаване на нов номенклатурен номер. 

 

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА 

Продажби→Фактуриране→Обща 
◊ Автоматично издаване на ПКО/РКО от фактура – Настройката действа 

само в Продажби. 

 

Управление на МЗ→Доставки→Управление на доставките 
◊ Автоматично издаване на РКО от фактура – Настройката действа в 

Доставки. 

 

Каса→Други 
◊ Скриване на опция Контрагент при издаване на РКО – Не се визуализира 

номенклатура Контрагенти при издаване на РКО. 

◊ Връзка със Счетоводство – Когато не е отметната, не се прави проверка за 

аномалии при осчетоводяване на контирани касови ордери и се осчетоводяват 

само контираните, които нямат аномалии.  

 

ИНФОРМАЦИЯ/РЕГИСТРАЦИЯ 

◊ Отдалечена помощ и достъп – Бутон  стартира Team Viewer . 

 

 


