База: 321
Версия на проекта: 3.17.2.23

СЧЕТОВОДСТВО
Нови възможности
 Автом.операции > Операции с ДА > Преместване в поделение и Отписване
със задбалансово въвеждане – Добавена е възможност за отписване на актива
от данъчния амортизационен план.
 Осчетоводяване > Операции от макети – Визуализират се макетите, за които
потребителят има права. Правата се задават в Настройки > Счетоводство >
Макети на счет. операции.

Отстранени проблеми
 Справки, отчети > Оборотни ведомости > Аналитични – Отстранен проблем
с данни за мерни единици и вид валута на сумарен ред при експортиране в
Ексел.
 Справки, отчети > Бърз преглед – Отстранен проблем с визуализация на кода
на сметка/подсметка, когато е с дължина от 5 символа.
 Осчетоводяване > Протокол по ДДС – Разширено е полето за отпечатване на
допълнителния текст към протокола.
 Осчетоводяване > Одобряване на операции – Отстранен проблем при
визуализация на записите в дневниците по ДДС.
 Справки, отчети > Главна книга – Отстранен проблем с визуализация при
последователно избиране на Сумарно и С подсметки.

КАСА
Нормативна промяна
 База > Дискета за НОИ – Коригирана е структурата на файла съгласно
нормативните изисквания.

ПРМ-ЦРМ на Склад и Фактуриране
Отстранени проблеми
 Отстранен проблем при едновременна работа с параметър _CRM (прехвърляне
на издадени експедиции за отделен клиент) и _CHOICE_PRM (изборно
прехвърляне на документи в оперативните модули).

БЮДЖЕТ
Нови възможности
 Справки, отчети > Бюджетни предприятия > Генериране на касов отчет >
Месечен – Създадена е възможност потребителят да избере в коя колона на
касовия отчет да отиде сумата на дадена операция. По подразбиране остава
автоматичното зареждане, като изборът на колона може да се направи при
въвеждане на операциите, в последствие от прегледа на операции или да се
заложи твърдо в настройките за дадена кореспонденция от меню Системни
функции > Признаци, Номенклатури > Връзки между операции и структури.
Добавена е и възможност за попълване на План в таб Натурални показатели –
попълнените данни се експортират в макета на Касовия отчет и участват при
сводирането на информация.

Отстранени проблеми
 Контировки в оперативните модули – Отстранени проблеми с осчетоводяване
на няколко документа едновременно и при създаването на контировките.
 Справки, отчети > Бюджетни предприятия > Генериране на касов отчет >
Месечен – дясна мишка Хронологичен опис не изисква административни права
за преглед на операциите свързани с избраната сума.

