
База: 318 

Версия на проекта: 3.16.10.14 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

 Осчетоводяване > Въвеждане на операции – Възможност на корекция на 

попълнени значения в допълнителните структури от Визуализация. 

 Справки, отчети > Преглед на счетов. операции – Възможност на корекция на 

попълнени значения в допълнителни структури. 

Отстранени проблеми 

 База > Индивидуален сметкоплан > Дефиниране на сметкоплан – Отстранен 

проблем при филтриране по код на сметка. 

 Справки, отчети > Финансови отчети – Отстранен проблем при копиране на 

настройки на клетка в и от буфер. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

 Ценова политика > Ценови листи по клиенти > Формиране > За клиент – В 

папка Данни за автом.издаване е добавено поле за попълване на Вид на 

стоката/услугата, което да се зарежда при разнасяне на фактура в Дневник 

продажби.. 

 

СКЛАД 

Нови възможности 

 Операции > Преместване м/у складове – Вход от електронен документ. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Нови възможности 

 Настройки > Производство – В папка Разпределение е добавена нова 

настройка за указване на мярката, в която да се лимитират материалите. 

Използва се, когато в картона на материалните запаси е попълнена опаковъчна 

мярка 1, но лимитирането трябва да се прави по складова мярка. 



 

БАНКА 

Нови възможности 

 Справки > Преглед на документи – Експорт към ИНГ Банк Н.В. – клон София. 

 

БЮДЖЕТ 

Нови възможности 

 Справки, отчети > Бюджетни предприятия > Проверка на касов отчет – 

Добавена е възможност за генериране на проверката за отделен Код сметка. 

Също така за Общините/ОП вече не е необходимо да генерират отделен месечен 

отчет, за да работи проверката – достатъчно е само да имат генерирана оборотна 

ведомост и касов отчет за Общини/ОП (за целта в Настройки на системата > 

Счетоводство > Бюджет трябва да има отметка на Общини / ОП). 

 Справки, отчети > Преглед на счетов. Операции –  

Добавен е нов таб Критерии, където освен стандартните От – До дата и избор на 

структура, има нови възможности за предварително филтриране на записите по 

избрани критерии. 

 

 


