База: 309
Версия на проекта: 3.16.4.26

СЧЕТОВОДСТВО
Нови възможности


Дълготрайни активи → Данъчни → Данъчен план – Добавена е колона
Местонамиране при експорт в Ексел.

Отстранени проблеми









Дълготрайни активи → Данъчни → Данъчен план – Отстранен проблем на
печат при изчисляване на общата сума на ДАС за данъчната категория, когато
има отписани активи.
Справки, отчети → Оборотни ведомости → Аналитична и Справки,
отчети → Дневник на сметка – Отстранен проблем със салдото при помощ от
аналитична сметка в Сводна база.
Справки, отчети → Хронологични описи – Отстранен проблем при печат на
Акт за въвеждане в експлоатация на ДМА.
Осчетоводяване → Въвеждане на операции – Отстранен проблем при валутни
курсови разлики.
Дълготрайни активи → Счетоводни → Амортизации → Сторниране –
Отстранен проблем при осчетоводяване на операциите.
Справки, отчети → ДДС → Преглед на протоколи – Отстранен проблем при
филтриране в колона Осчетоводен.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности







Ценова политика → Ценови листи по клиенти → Формиране → За клиент –
Добавена е колона Дни отсрочка при експорт в Ексел.
Обработки → Преглед на документи → Заявки от клиенти – Добавено е поле
Калкулативен номер при Прехвърляне към Excel на всички документи.
Обработки → Преглед на документи → Обработени заявки – Добавена опция
на десен бутон на мишката Изтриване на доставчик.
Документи → Фактура – Добавена е възможност за изключване на връзката с
фискален апарат, когато се работи с настройка за връзка с фискален апарат по
подразбиране.
Документи – Позволява се въвеждането на цена с отрицателен знак.

Отстранени проблеми


База → Номенклатури на МЗ → Масови корекции – Отстранен проблем при
попълване на Търговски номер.










Обработки → Преглед на документи → Експедиция за отделен клиент –
Отстранен проблем при Копиране и при Копиране с обратен знак.
Документи → Заявка от клиент – Отстранен проблем с поле Търговска
отстъпка при настройка за работа с търговска отстъпка по подразбиране.
Документи → Фактура – Отстранен проблем с имената на Поръчка и Договор,
когато има контрол и са задължителни.
Анализ на продажбите → Анализ на продажбите – Отстранен проблем с
подредбата на справката.
Ценова политика → Ценови листи по клиенти → Промоции – Отстранен
проблем при запис, когато са избрани много номенклатурни номера.
Ценова политика → Ценови листи по клиенти → Формиране → За група →
Данни по артикули – Отстранен проблем при записа на данни, когато са
избрани повече от една групи.
Преглед на документи → Експедиция за отделен клиент – При изписване от
склад е забранено движението в грида, докато не приключи обработката.

СКЛАД
Нови възможности



Операции → Приход на склад – При импорт на данни от електронен документ
се променя разширението на файла след обработката му.
Операции → Вход от външни системи – Променя разширението на файла след
обработката му.

Отстранени проблеми


Справки → Преглед на документи → Складови документи – Отстранен
проблем при смяна на статуса на осчетоводен ДА след филтриране.

ПРОИЗВОДСТВО
Отстранени проблеми


База → Разходни норми – Отстранен проблем при импорт от Ексел на
заместващи материали без попълнено Звено..

БЮДЖЕТ
Отстранени проблеми


Справки, отчети → Преглед на операции – Съобразява се с Последно
приключена дата и Максимално разрешена дата за Счетоводство.

ДАНЪЧЕН СКЛАД
Нови възможности
 Изведени – XML-файл за е-АДД е актуализиран.

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ
Нови възможности
 Работа с архиви на диска – Визуализират се само архивите, които не са през
Backup.

ПАРОЛИ И ДАННИ ЗА ФИРМА
Нови възможности
 Система – Добавено е ново право Анулиране на фактура, което е разрешено
по подразбиране.

