
База: 340 
Версия на проекта: 3.18.1.10 
 
ВАЖНО! 

Уведомяваме Ви, че от 01.01.2018 г. започва мигриране към по-нова версия на 
БД на Ажур - Interbase 2017. Настоящата версия на БД на Ажур ще се поддържа до 
01.01.2019 г. След този период, ако не сте преминали към новата версия на БД, няма да 
може да използвате актуалните версии на Ажур-L! За повече информация и ценовите 
условия може да се обърнете към обслужващите ви представители или централния 
офис на Бонев Софт. 
 
НОРМАТИВНА ПРОМЯНА 

◊ Склад > Данъчен склад – Заложена е новата минимална сума на акциза за 
цигари. 

 
СЧЕТОВОДСТВО 
Отстранени проблеми 

◊ Осчетоводяване > Въвеждане на операции – Отстранен проблем при 
създаване на партидата в материална сметка по кредита. 

◊ Осчетоводяване > Въвеждане на операции – Отстранен проблем при 
допълнителни структури към транзитни сметки. 

◊ Осчетоводяване > Протокол по ДДС – Отстранен проблем при протоколи 
със ставка 9%. 

 
ПРОДАЖБИ 
Нови възможности 

◊ Възможност за обвързване диапазоните документи при издаването и прегледа 
на Фактури, Заявки, Експедиции за отделен клиент и Експедиции с конкретен 
потребител. 

Новата възможност се активира при следните настройки: 

 В Настройки на системата>Продажби>Продажби>Управление на 
продажбите: Връзка между диапазони документи и потребител – при 
слагане на отметка в този чек бокс се активира проверката за връзка между 
диапазони документи и потребител. 

 Създадено е ново меню: Продажби>База>Диапазони документи>Връзка с 
потребител, в което се описват правата на потребителите за издаване и 
преглед на документи от определени диапазони. 

Последователност на работа: 
Въведете: 

1. Вид диапазон – падащо меню, задължително за попълване при влизане заредено 
по подразбиране с Фактури. Всички значения за момента са: Фактури; Касови 
отчети; Експедиции за отделен клиент; Заявки; Експедиции. 



2. Потребител - въвежда се на ръка с дясна мишка Добавяне или с F3 от 
потребителски хелп, който съдържа код потребител и име на потребител. В 
хелпа може да се маркира повече от един потребител. 

С бутон Добавяне можете да добавите нови връзки:с 
Отваря нов таб със следните полета: 

1. Потребител: - ако има попълнени потребители на първия таб се прехвърлят така 
както са въведени. Ако няма се чака задължително въвеждане. Въвеждането е 
аналогично като това поле в начален екран на ръка или с маркиране в F3. 

2. Диапазон започващ с: въвежда се примерно 0001 или 00201. Не се правят 
контроли. Полето може да остане празно. Ако остане празно означава всички. 

3. Връзка между потребител и обозначената група диапазони: 
 Издаване -  Ако се сложи отметка, потребителят ще може да издава 

документи от посочения по-горе диапазон; 
 Преглед – Ако се сложи отметка, потребителят ще може да вижда 

документите от посочения по-горе диапазон през Преглед на издадени 
документи. 

Възможна е комбинацията: Потребителят да няма право да издава документи от 
определен диапазон, но да може да ги вижда и обработва през Преглед на издадени 
документи. 
 
Отстранени проблеми 

◊ Обработки > Преглед на документи > Фактури – При създаване на 
електронен документ е коригиран видът на документа при дебитно и 
кредитно известие. 

 
СКЛАД 
Отстранени проблеми 

◊ Справки > Преглед на документи > Протоколи за приход – Отстранен 
проблем при зареждане на данните, когато документът има повече от един 
ред. 

 
ПРОИЗВОДСТВО 
Нови възможности 

◊ Документи > Разпределение на вложени МЗ-II вариант – Възможност за 
импорт от външен файл на данните за ръчна корекция. Файлът трябва да е в 
csv формат със структура Код МЗ; Код ГП; к-во с десетична точка. 

Отстранени проблеми 
◊ Документи > Установяване на вложени МЗ – Отстранен проблем при 

редакция на въведени данни, ако намереното количество е по-голямо от 
салдото в системата. 

◊ Документи > Сменен отчет – Отстранен проблем със зареждане на данните 
при използване на помощ от номенклатура в Код. 



◊ Документи > Сменен отчет – Отстранен проблем с номер на версия след 
копиране на сменен отчет. 

◊ Документи > Въвеждане на трудов разход – Отстранен проблем в 
разместване на екрана след импорт на данни.  
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