База: 285(2)
Версия на проекта: 2.15.5.13

СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми


Дълготрайни активи → Счетоводни→ Амортизации → Корекция –
Отстранен проблем с изтриване на въведена корекция на амортизация.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности


Ценова политика → Ценови листи по клиенти → Формиране → За група →
Данни по артикули – Добавена е възможност за избор на няколко клиентски
групи, в които да се добавят ценови условия за артикулите.

Отстранени проблеми









Документи → Фактура – Отстранен проблем при издаване на кредитно
известие след попълване на номера на фактурата, към която се издава.
Документи → Фактура – Отстранен проблем при издаване на фактура в брой с
връзка с каса.
Обработки → Преглед на документи → Фактури – отстранен проблем при
изписване от склад на фактури, когато повече от един потребител използва
опцията.
Обработки → Преглед на документи → Фактури – отстранен проблем при
изтриване на анулирана фактура, когато се работи с допълнителни структури.
Обработки → Плащания от клиенти – отстранен проблем при плащане по
фактура, върху която потребителят се позиционира след попълване на Док.№,
когато платената сума е по-голяма и се създава аванс.
Обработки → Преглед на документи → Обработени заявки – отстранен
проблем при издаване на Експедиция за отделен клиент от обработена заявка.

ДАНЪЧЕН СКЛАД
Нови възможности


Акцизна декларация → Експорт в XML – При попълване на дневник на
складовата наличност за регистрираните акцизни продукти, за които няма салдо
и движение за периода, при попълване на Градус плато/алкох.съдържание
стойността се взема от картона на МЗ, който е с еднакъв допълнителен код с
попълнения в Специфична номенклатура 71 Регистрирани акцизни продукти
за съответния регистриран акцизен продукт.

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ
Отстранени проблеми


Приключване на дата – Отстранен проблем при попълване на последно
приключена и максимално разрешена дати, когато се работи с одобряване на
операции.

БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отстранени проблеми


Осчетоводяване->Връзка с клиенти – Корекция в работата с допълнителни
структури при попълване на датово поле, което не е задължително.

