База: 270
Версия на проекта: 2.14.4.29

СЧЕТОВОДСТВО
Нови възможности
◊

Дълготрайни активи→Счетоводни→Справки→Сводиран инвентарен
опис – Преоценъчният резерв и текущите разходи от преоценка са разделени
в две колони.

Отстранени проблеми
◊
◊
◊

◊
◊

Автоматичен склад→Остойностяване на разход – Добавен е бутон в
лентата с бутони за маркиране под филтър.
Автом.операции→Разпределение на разходи→По обекти – При метод
Променливи вече работи бутон Нулиране на стойности.
Дълготрайни активи→Счетоводни→Амортизации→Начисляване –
Отстранен проблем, при който амортизацията на преоценъчния резерв от
еднократна преоценка ставаше с по-голяма стойност от преоценъчния резерв
от еднократна проценка.
Справки, отчети→Генератор на отчети – Отстранен проблем при
копиране на настройки на клетка от буфер.
Осчетоводяване→Операции от макети – Отстранен проблем при
контировка с два и повече еднакви реда и комбинация на заместващите
признаци между Въвежда се и Конкретно значение.

ДОСТАВКИ
Отстранени проблеми
◊
◊

Обработки→Преглен на документи→Фактури от доставчик – Отстранен
проблем с анулирането на документи.
При приключване на модула не се изтриваха плащанията, с които са платени
изцяло фактури, когато датата на регистрация на фактурата и на плащанията
е преди датата на приключване.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности
◊

Обработки→Преглед на документи →Интрастат→Декларации – При
създаване на файловете се записват данните за притежателя на електронния
подпис, попълнени в Настройки на системата→Общи настройки→Данни
за Интрастат в частта Данни за титуляр на електронния подпис.

◊

Връзка с клиенти – Добавена е възможност за създаване на запис за нов
контрагент в номенклатурата.

Отстранени проблеми
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Обработки→Преглед на документи →Фактури – Отстранен проблем при
масов експорт на фактури към edi→EXITE.
Обработки→Преглед на документи →Фактури – Вече може да се анулира
фактура, към която има известия за дължими неустойки и те са анулирани.
Ценова политика→Ценови листи по клиенти→Масови корекции –
Отстранен проблем при влизане в менюто.
Обработки→Интрастат→Изпращания и Пристигания – При създаване
на файловете за обмен на данни е отстранен проблем при попълване на тагове,
когато стойностите в тах са нула. Вече не се записва нула, а се оставят празни.
База→Номенклатури на МЗ – При генериране на справката, показваща
заредените сметки в картона на МЗ, полетата за аналитичността на сметките
са разширени, тъй като не се визуализираха цялостно данните.
Документи→Експедиции→За отделен клиент – При изход от Ед. цена се
добавя нова проверка и съобщение за продажба при нулева цена.

ПРОИЗВОДСТВО
Нови възможности
◊

База→Номенклатури на МЗ – При промяна на стойността в поле
Станд.отклонение системата дава възможност за актуализация на поле
Отклонение за разходните норми, в които участва съответният материален
запас.

СКЛАД
Нови възможности
◊
◊

Справки→Дневник на материален запас – Като последна колона при
експорт в Excel на подробната справка е добавена колона Системна дата на
въвеждане.
Данъчен склад→Изведени – Добавено е ново поле УКН на анулирано еАДД, което се попълва според изискванията на Агенция Митници.

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА
Общи настройки
◊

Печат – Възможност за задаване на настройки за печат на първични
документи.

БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Нови възможности
◊

◊

◊

◊

Справки,Отчети→Бюджетни предприятия→Генериране на оборотна
ведомост – Добавена е възможност за генериране на оборотни ведомости
съгласно новия макет, публикуван на сайта на Министерство на финансите. При
генерирането на екран в таб Оборотна ведомост се попълват данни в новите
колони „Сметки за средства от ЕС – ДЕС“ и „Сметки за средства от ЕС – ДМП“.
В таб Провизии на вземания и корективи на пасиви са добавени нови редове.
Справки,Отчети→Бюджетни
предприятия→Преглед
на
оборотни
ведомости – Добавена е възможност за експорт на оборотните ведомости в
новата бланка _BALANCE-2014-MAKET.xls_.xls
Справки,Отчети→Бюджетни предприятия→Преглед на касов отчет→
Тримесечен – Добавена е възможност за експорт на тримесечните отчети в новата
бланка, публикувана на сайта на Министерство на финансите.
Справки,Отчети→Бюджетни
предприятия→Преглед
на
касов
отчет→Общини/ОП – Добавена е възможност за експорт на тримесечните
отчети на общините в новата бланка, публикувана на сайта на Министерство на
финансите.

Отстранени проблеми
◊

◊

Справки,Отчети→Бюджетни
предприятия→Генериране
на
касов
отчет→Тримесечен – Отстранен проблем при генериране и запис на данни в таб
Задължения и ангажименти.
Справки,Отчети→Бюджетни предприятия→Секция Капитал преди
приключителни операции – Корекция в наименованията на сметките.

