
База: 314 
Версия на проекта: 3.16.8.30 
 

СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

 Дълготрайни активи > Данъчни > Преглед на движение на ДАА – Добавена е 
функционалност за масово маркиране на движения и опция на десен бутон на 
мишката за корекция на причина за движение. 

Отстранени проблеми 

 Осчетоводяване > Макети на счет. операции – Отстранен проблем със записа 
в Дневник за покупки, когато в макета е попълнена сумата и е указано разнасяне 
на документа с частичен или без право на данъчен кредит. 

 Осчетоводяване > Въвеждане на операции – Подобрена визуализация на Вид 
документ в дневниците по ДДС при избор на Покупки или Продажби с мишката. 

 Осчетоводяване > Приемане на данни > ДДС от други системи – Отстранен 
проблем при импорт на суми в колона Услуги в ЕС. 

 Осчетоводяване > Погасяване на разчети – Отстранен проблем с маркирането 
на документи при движение нагоре-надолу в екрана. 

 

ПРОДАЖБИ 

Отстранени проблеми 

 Документи > Експедиции > За отделен клиент – Отстранен проблем със 
записването на ценовата група при издаване на фактура. 

 Документи > Експедиции > За отделен клиент – Отстранен проблем с 
издаването на приходен касов ордер, когато за клиента е попълнен диапазон на 
експедиции по подразбиране. 

 

СКЛАД 

Отстранени проблеми 

 Документи > Приход ГП и Материален отчет – Отстранен проблем при 
изписване на материалните запаси, вложени в производство, когато в рецептата 
участват материални запаси с еднакви кодове от различен тип. 

 Документи > Приход – Добавен е контрол за дължината на номер фактура, 
когато се работи с настройка за връзка с Доставки. 

 База > Номенклатури – Отстранен проблем, който даваше възможност при 
погрупно разделяне на номенклатурните номера да се въведе код, неотговарящ 
на групирането.  



ДОСТАВКИ 

Отстранени проблеми 

 Документи > Фактури от доставчици – Добавен контрол дали датата на 
документа е от текущата година. 

 

КАСА 

Отстранени проблеми 

 Справки > Преглед на документи – Отстранен проблем с изборното 
прехвърляне към ЦРМ. 

 

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА 

Отстранени проблеми 

 Признаци, номенклатури > Връзки регистри-номенклатури - Отстранен 
проблем с признак IBAN. 

 

МОЕ МЕНЮ 

Нови възможности 

 Добавена е възможност за масова промяна размера на шрифта на елементите. 

 

АЖУР АСИСТЕНТ 

Отстранени проблеми 

 Отстранен проблем при някои полета за визуализация при Доставчик и 
Дистрибутор. 

 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 

 Акцизна декларация>Експорт в XML – В генерирания XML-файл е премахнат 
тагът, указващ, че има издадени приемо-предавателни протоколи на хартия за 
следните движения на бандероли: 

- Бандероли, облепени върху освободени за потребление акцизни стоки; 
- Бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад; 
- Бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад; 



- Бандероли, облепени върху складирани акцизни стоки, които са облепвани 
извън територията на страната; 

- Бракувани бандероли, получили дефект в процеса на производство в данъчния 
склад (за които има подписан протокол за бракуване); 

- Бракувани бандероли, получили дефект в процеса на производство извън 
територията на страната (за които има подписан протокол за бракуване); 

- Липси на бандероли, които са изпращани при производител извън територията 
на страната; 

- Бандероли невърнати в срок. 
 


