База: 311
Версия на проекта: 3.16.6.3

СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми








Справки, отчети → Главна книга – Отстранен проблем със сумарния ред при
генериране на справката за сметка без подсметки, когато преди това е
генерирана за сметка с подсметки.
Осчетоводяване → Въвеждане на операции – Отстранен проблем при
операции с транзитна сметка, когато крайното направление е с подсметка без
наименование.
Автоматични операции → Приходи за бъдещи периоди → Признаване на
текущи приходи – Отстранен проблем при генериране на операциите.
Справки, отчети → Финансови отчети – Отстранен проблем с генериране в
малък мащаб.
База → Общи номенклатури → Номенклатура 27 Валутни курсове –
Отстранен проблем при масово зареждане на валутен курс за период.

ПРОДАЖБИ
Отстранени проблеми












База → Номенклатури на МЗ → Масови корекции – Отстранен проблем при
обработка на голям брой записи.
Обработки → Вход от други системи → Фактури – Отстранен проблем с
генерираното съобщение при аномалии във входния файл.
Автоматизирани фактури по договори за периодични услуги – При Кредитно
известие се съобразява с настройката Запис на № на основния документ в
„специфична информация“ .
Обработки → Преглед на документи → Фактури – Отстранен проблем при
експорт на макета за печат в Word и Excel.
Обработки → Преглед на документи → Фактури – Отстранен проблем при
изпращане на документа по имейл.
Обработки → Преглед на документи → Обработени заявки – Отстранен
проблем при издаване на Фактура и Проформа фактура, когато клиентът е в
ценова група с отстъпки и заявките се издават без цени.
Обработки → Плащания от клиенти – При плащане едновременно на фактура
и кредитно известие избраната контировка вече се записва и за плащането по
кредитното известие.
Анализ на вземания → Времеви анализ – Премахнати са интервалите след
името на клиента.

КАСА
Нови възможности


Документи – Добавени са за избор номенклатурите на Клиенти и на
Доставчици съответно при РКО и ПКО, което позволява издаване на ордер по
кредитно известие към клиенти и по кредитно известие от доставчици.
Функцията работи и при автоматизирано издаване на ордери от фактури. При
Обобщен ПКО се визуализират и документите с отрицателно салдо – кредитни
известия без посочен номер на основа фактура и платени фактури, по които
впоследствие са издадени кредитни известия.

ДОСТАВКИ
Отстранени проблеми




Обработки → Вход документи от др. системи – Отстранен проблем с
импорта на фактури с нулева стойност.
Документи → Поръчка към доставчик – Отстранен проблем при импорт на
количества за поръчване от външен файл.
Обработки → Осчетоводяване → Фактури → Неконтирани – Премахната е
възможността за преместване на колони в прегледа на документите за
осчетоводяване.

АЖУР АСИСТЕНТ
Отстранени проблеми


Отстранен проблем при проверка на валидност за ДДС и при генериране на
данни за клиент/доставчик.

ДАНЪЧЕН СКЛАД
Отстранени проблеми
 Специфична номенклатура 71 Регистрирани акцизни продукти –
Допълнителен код е добавено като ключово поле.

