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НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ
ДДС
◊ Счетоводство > Осчетоводяване > Протокол по ДДС и Дневник за
продажбите – Отразени са промените във връзка с Правилника за прилагане на
закона за данък върху добавената стойност, обнародван в Държавен вестник
брой 24 от 21.03.2017 г.

СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми
◊ Помощ от номенклатура и аналитична сметка – При разместване на
полетата фокусът е в най-лявото поле.
◊ Помощ от аналитична сметка – Отстранен проблем при визуализация на
колоните при помощ в по-ниско ниво.
◊ Справки, отчети > Оборотни ведомости > Синтетични – Отстранен
проблем с наименованието на справка при последователното ѝ генериране с
различни критерии.
◊ Автом. операции > Отчитане на резултат – След корекция на съществуваща
или създаване на нова настройка, екранът остава на коригирания/ новия ред.
◊ Осчетоводяване > Предаване на данни > Данни за външни системи – В
зависимост от настройките на системата за максимална дължина на кодовете на

сметка и подсметка във файла с описанието на сметкоплана кодовете се
допълват с интервал, ако са по-къси от максималната дължина.

СКЛАД
Отстранени проблеми
◊ Справки > Преглед на документи > Складови документи – Отстранен проблем
при корекция на заприходена готова продукция, когато в един документ за
приход готовият продукт е с повече от една партида.
◊ Справки > Преглед на документи > Складови документи – Отстранен проблем
при попълване на Рег. номер. Ако потребителят не желае да се допълват
интервали в частта отляво на символа /, текстът трябва да се попълва
непосредствено преди символа /.

ПРОДАЖБИ
Отстранени проблеми
◊ Документи > Експедиции > За отделен клиент – Отстранен проблем при
прикачане на документи.
◊ Документи > Фактура – Отстранен проблем при попълване на поле Клиент
при създаване на нов запис в номенклатура на получателите.
◊ Обработки > Преглед на документи > Фактури – Отстранен проблем при
Изписване от склад.
◊ Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки – При издаване на
експедиция за отделен клиент се пренася поле GLN.
◊ База > Сметки на клиента – Отстранен проблем със записването на
допълнителни структури.
◊ Издаване на фактура от друг документ – Менюто е активно, ако потребителят
има право до меню Продажби > Документи > Фактура.

БЮДЖЕТ
Отстранени проблеми
◊ Осчетоводяване > Въвеждане на операции – Изтрива се наименованието на
точката, заредена по подразбиране, при корекция на параграф и подпараграф с
такива без точка.
◊ Справки, отчети > Бюджетни предприятия > Генериране на оборотна
ведомост – Отстранен проблем с визуализацията на данните.

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
Нови възможности
◊ Склад > Права – След позициониране върху потребители има възможност на
десен бутон на мишката за копиране и поставяне на права за достъп до складове.
◊ Счетоводство > Макети на счет. операции - След позициониране върху
потребители има възможност на десен бутон на мишката за копиране и
поставяне на права за макети.

ПРМ-ЦРМ на Склад и Фактуриране
Отстранени проблеми
◊ Отстранен проблем при изборно прехвърляне на документи.

SMART СКЛАД

Това е нов модул, даващ шест нови възможности за автоматично изписване на
стоки и материали при складове, водени по партиди:
 По срок на годност;
 По дата на партида;
 По партиден номер;
 Низходящо по някоя от горните три опции.

ДЕФИНИРАНЕ НА СКЛАД

Добавени са новите методи за оценка на материалните запаси в склада. При
избор на някой от тях складът автоматично се дефинира като воден по партиди.

КАРТОН НА КЛИЕНТ

В папка Допълнителни данни е добавено поле Метод на оценка на МЗ при склад
с автоматични партиди. От падащо меню се избира метод на изписване на
материалните запаси за съответния клиент при работа със SMART СКЛАД.
Внимание! Тази настройка не засяга работата със складове с партиди от стария
тип.

ТЕКУЩА РАБОТА

При заприхождаване на материални запаси няма разлика със складовете по
партиди от стария тип.
При разходване на материални запаси или при попълване на документ за
продажба има две опции:
1. Избира партида, от която да се изпишат материалните запаси – няма
разлика с работата със складовете по партиди от стария тип.
2. Не посочва партида, от която да се изпишат материалните запаси –
системата ще изпише количествата от съответните партиди според
дефиницията на склада.
Ако за един материален запас в конкретен документ се въведат редове с
посочени партиди и редове без партиди, първо се изписват редовете с партиди.
Внимание! При документите, в които е попълнен клиент, материалните запаси
от партидните складове от нов тип се разходват според метода, посочен в
картона на клиента.

ОБМЕН НА ДАННИ С ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

Модулът е напълно функционален при регистриране на електронни поръчки,
експедиции и фактури от и към търговски вериги. Ако с конкретен клиент е
договорен специфичен метод за изписване на партидите, в картона на клиента
методът може да се укаже.

