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Версия на проекта: 3.15.12.22 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Отстранени проблеми 

◊ Справки, отчети → Синтетични отчети – Активен при закупен модул 

Счетоводство Standard. 

◊ Справки, отчети → Главна книга – Отстранен проблем със заглавието на 

справката при генериране за различни сметки без да се затварят екраните с вече 

генерирани справки . 

◊ Справки, отчети → Финансови отчети – Отстранен проблем с визуализацията 

на параметрите на Логическо условие при редакция. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

◊ Ценова политика → Ценови листи по клиенти → За клиент – При експорт на 

картона на клиент в Ексел като последна колона е добавена информацията за 

имейл за електронна фактура. 

◊ Обработки → Вход от други системи → Фактури – Добавени са полета за Вид 

транспорт, Наименование на транспорта, Националност на транспорта, 

Наименование на националността на транспорта във файла с тоталната част. 

Файловете със стар формат се обработват коректно.  

Отстранени проблеми 

◊ Обработки → Автоматизирани фактури → Отчетени данни – Отстранен 

проблем, при който се създаваха нулеви показания при изход от екрана. 

◊ Ценова политика → Ценови листи по клиенти → Промоции  – Отстранен 

проблем при филтриране на записите в папката с артикули. 

◊ Справки → Преглед на документи → Фактури – Възможно е изписване от склад 

на фактури, издадени от заявка.  

◊ Справки → За клиенти → За вземания → Към дата – Отстранен проблем с 

генериране на справката На екран. 

 

СКЛАД 

Нови възможности 

◊ Операции → Вход от външни системи – Добавени са полета за Вид транспорт, 

Националност на транспорта, Условие на доставка във файла с тоталната част. 



Добавени са полета Шифър на склад за ГП, Шифър на ГП, Партиден номер 

на ГП, Дата на партида ГП, Разрешително номер на ГАП, Годно до ГП, 

Мярка на отчитане на ГП в склада във файла с детайлната част. Файловете със 

стар формат се обработват коректно. 

 

Отстранени проблеми 

◊ Справки → Преглед на документи – Отстранен проблем при Корекция на доп. 

данни за партида.  

 

КАСА 

Отстранени проблеми 

◊ Документи → Обобщен ПКО – Отстранен проблем при попълване на Основание, 

когато има попълнена Номенклатура на основанията. 

◊ Документи → Обобщен ПКО – Отстранен проблем при натискане на бутон 

Покажи само избраните. 

 

ДОСТАВКИ 

Отстранени проблеми 

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

плащания се оцветяват в червен цвят. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Отстранени проблеми 

◊ Документи → Сменен отчет – Отстранен проблем при корекция на данни след 

копиране на сменен отчет. 

◊ Документи → Установяване на вложени МЗ – Отстранен проблем при 

филтриране в Наименование. 

◊ Справки → Справка за наличности и планов разход – Отстранен проблем при 

генериране в Ексел. 

 



ДАНЪЧЕН СКЛАД 

Отстранени проблеми 

◊ Приемане на данни от измервателни точки - Отстранен проблем при 

записване на Допълнителни данни. 

 

МОЕ МЕНЮ 

Отстранени проблеми 

◊ Отстранен проблем при добавяне на записи и последващото им филтриране. 

 

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ 

Нови възможности 

◊ Информация – Когато потребителят не е администратор за фирмата, не са 

достъпни бутони Актуализация на конфигурацията от файл, Актуализация 

на конфигурацията, Проверка за нова версия и Отдалечена помощ и достъп. 

◊ Архивиране – При архивиране от входния екран се актуализира датата на 

последен архив на базата. 

 

Отстранени проблеми 

◊ Данни за ЦРМ – Отстранен проблем при генериране на файл с начални салда, 

когато се работи с допълнителни структури. 


