
База: 296(2) 

Версия на проекта: 3.15.9.15 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Отстранени проблеми 

◊ Справки, отчети → Бърз преглед  – Отстранен проблем настройка за забрана на 

работа с повече от един отворен екран. 

◊ Справки, отчети → Дневник на сметка с доп. структури  – Отстранен проблем 

при повторно генериране на справката без излизане от екрана. 

◊ Осчетоводяване → Въвеждане – Отстранен проблем при експорт на 

аналитичност на сметка в Excel и после връщане в екрана за въвеждане. 

◊ Осчетоводяване → Въвеждане – Отстранен проблем при изход от екрана след 

въведени операции и отказ от осчетоводяването им. 

◊ Осчетоводяване → Операции от макети – Отстранен проблем при макет на 

операции, за които записът в ДДС покупки е на ред Доставки, ВОП и внос без 

право на дан. кредит. 

◊ Автом.операции → Преоценка → Валута – Отстранен проблем с 

позициониране на курсора след натискане на Esc. 

◊ Дълготрайни активи → Счетоводни → Справки → Инвентаризационен опис 

– При експорт в Excel заглавието на справката е коригирано. 

 

ПРОДАЖБИ 

Отстранени проблеми 

◊ Ценова политика → Ценови листи по клиенти → Формиране → За група → 

Данни по артикули  – Отстранен проблем с липсата на колона Прод.цена 1 

валута при ценови листи за материали. 

◊ Обработки → Вход от други системи → Фактури – Отстранен проблем при 

визуализация, ако във входния файл има грешка. 

 

СКЛАД 

Отстранени проблеми 

◊ Операции – Отстранен проблем при създаване на документи, в които са 

попълнени Папка номер/Пореден номер в Допълнителни данни. 

 



КАСА 

Нови възможности 

◊ Документи → Хонорарен лист – Нова опция Граждански договор без 

задължения за ЗО. 

 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 

Нови възможности 

◊ Изведени – При създаване на XML файл на АДД, форматът на таг RecalculateRatio 

е променен на n..19.15. 

 

МОЕ МЕНЮ 

Отстранени проблеми 

◊ Отстранен проблем при търсене. 

 

АЖУР АСИСТЕНТ 

Нови възможности 

◊ Добавен е на преглед на Фактури, Проформа фактури, Оферти, Спецификации, 

Експедиции за отделен клиент. 

Отстранени проблеми 

◊ Отстранен проблем при извеждане на данните за Кредитен лимит, Сума 

неплатени документи и Разлика между кредитен лимит и неплатени документи за 

клиент. 

 

СИСТЕМНИ ФУКНКЦИИ 

Отстранени проблеми 

◊ Работа с архиви на диска – Може да се сменя датата на работа, когато се 

възстанови архив, в който не е изпълнена функцията Приключване на период.  


