
База: 298 

Версия на проекта: 3.15.10.6 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Отстранени проблеми 

◊ БУЛСТАТ– Добавена проверка за валиден ЛНЧ в полето. 

◊ Справки, отчети – Отстранен проблем при спиране генерирането на справката. 

◊ Справки, отчети → ДДС → Дневници  – Отстранен проблем при повторно 

генериране на справката в Ексел без излизане от екрана. 

◊ Справки, отчети → Синтетични отчети  – Отстранен проблем при повторно 

генериране на справката по месеци без излизане от екрана с опция Извеждане на 

първо материално количество. 

◊ Осчетоводяване → Операции от макети – Отстранен проблем при генериране 

на операциите. 

◊ Помощ от аналитична сметка (F2)- Отстранен проблем при филтриране в 

стойностна колона. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

◊ Обработки → Преглед на документи → Проформа, Оферта, Спецификация  – 

Възможност за издаване на вътрешна фактура. 

◊ Електронна фактура – Експортират се до 5 знака след десетичния разделител 

на единична цена. 

Отстранени проблеми 

◊ Документи → Фактура  – Отстранен проблем, който позволяваше изписване на 

по-голямо количество от наличното при връзка със склад. 

◊ Документи → Фактура  – Отстранен проблем при фокус в поле Доставчик, 

когато е зареден контрол за него. 

◊ База → Номенклатури на МЗ – Отстранен проблем при дефиниране на нов 

номенклатурен номер при погрупно разделяне след попълване на сметки за 

отчитане  за предния номенклатурен номер. 

◊ Обработки → Преглед на документи → Заявки – Коригирано попълване на 

колона Обяснителен текст в детайлната част при експорт в Ексел на всички 

документи. 

◊ Обработки → Преглед на документи → Фактури – Отстранен проблем при 

промяна на дата на падеж под филтър. 

 



БАНКА 

Отстранени проблеми 

◊ Документи → Осчетоводяване на неконтирани – Отстранен проблем при 

зареждане на аналитичността на сметката, която е указана при дефиниране на 

банката. 

 

КАСА 

Нови възможности 

◊ Документи → Хонорарен лист – Нов формуляр за печат на Сметка за изплатени 

суми. 

 

АЖУР АСИСТЕНТ 

Отстранени проблеми 

◊ Отстранен проблем в бутоните за Проверка в регистъра на НАП в Контрагент. 

◊ Отстранен проблем в Последна продажна цена на Номенклатурен номер. 

 

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ 

Отстранени проблеми 

◊ Архивиране/Възстановяване – Отстранен проблем при работа с настройка 

Скриване на главно меню при работа. 

 

ПАРОЛИ И ДАННИ ЗА ФИРМА 

Отстранени проблеми 

◊ Права на потребител – Отстранен проблем при достъп до меню Корекция в 

хронологичен опис. 

 


