База: 316
Версия на проекта: 3.16.9.28

СЧЕТОВОДСТВО
Нови възможности
 Осчетоводяване > Въвеждане – Дадена е възможност за попълване на поле
Дост. по чл. 163а от ЗДДС и разнасяне на суми в данъчна основа и ДДС на ред
Облагаеми доставки със ставка 20% при регистриране на фактура в Дневник на
продажбите.
 Справки, отчети > ДДС > Преглед на протоколи – Добавена възможност за
масово маркиране и осчетоводяване на протколи.

Отстранени проблеми
 Автом. операции > Операции с ДА > Преместване – Отстранен проблем при
отваряне на екрана.
 Осчетоводяване > Погасяване на разчети – Отстранен проблем с Филтър по
колони.
 Осчетоводяване > Операции от макети – Отстранен проблем с
преизчисляване на ДДС при разнасяне в дневници за покупки или продажби.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности
 Документи > Фактура и Обработки > Преглед на документи > Фактури –
Когато се разнася ДДС, е дадена възможност за попълване на поле Дост. по чл.
163а от ЗДДС при Доставка със ставка 20%.
 Документи и Преглед на документи бутон Разчети с клиенти – добавена е
нова възможност Вземания от клиенти – подробна.
 Документи>Заявка от клиент – При настройка Заявка с цени , възможността
за въвеждане и корекция на цени и търговски отстъпки се съобразява с правата
на потребителя. Добавен е суматор за въведената до момента стойност на
заявката.
 Обработки > Автоматизирани фактури > Преглед – Добавена е възможност
за изпращане по имейл.
 Обработки > Преглед на документи > Експедиция за отделен клиент –
Добавена са нови полета. Възможността за корекция на информационни полета
в тоталната част на документа вече зависи единствено от това дали потребителят
има право за корекция на друг търговски документ.

Отстранени проблеми
 Анализ на вземания > Контрол на плащанията > Напомнителни писма и
Анализ на вземания > Контрол на плащанията > Инвентаризация на
разчети > Подготовка – Вече се включват и кредитните известия, за които не е
посочен номер на фактура, към която са издадени.

 Анализ на вземания > Контрол на плащанията > Напомнителни писма Вече се включват и получените аванси.
 Връзка с клиенти – В справка Вземания се включват получените аванси и
кредитните известия, за които не е посочен номер на фактура, към която са
издадени.

БАНКА
Отстранени проблеми
 Документи > Искане за плащане към доставчици – Отстранен проблем със
суматора при филтър на записите.

КАСА
Отстранени проблеми
 Документи > Приходен ордер – Отстранен проблем с филтриране в поле
Документ номер при помощ от Продажби.

БЮДЖЕТ
Нови възможности
 Справки, отчети > Бюджетни предприятия > Генериране на касов отчет >
Месечен и Справки, отчети > Бюджетни предприятия > Генериране на
касов отчет > Общини/ ОП – Добавена е възможност за настройка на сметките
за параграфи 95-00 и 96-00.

