
База: 344 
Версия на проекта: 3.18.3.28 
 

ВНИМАНИЕ! 
Тази версия изисква Update 2 за Interbase 2017. За повече информация се обърнете към 
обслужващия Ви консултант. 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

 Възможност за помощ (F3) от номенклатура на поле Папка № при въвеждане 
на счетоводни операции - За да се активира помощ от номенклатура в поле 
Папка №, трябва да се сложи отметка в чек бокс Връзка с номенклатура на 
поле Папка № в Настройки>Счетоводство>Сметкоплан. Системата 
прави автоматична връзка на полето със специфична номенклатура 123 
Връзка с Папка №. 

 Автоматичен склад > Остойностяване на приход – Възможност за импорт 
на цена/стойност от csv файл. Файлът е с антетка с колони Склад, 
Номенклатурен номер, Партида, Доставка номер и Цена/Стойност. Ако 
колона Цена/Стойност се казва CENA, попълнената сума се зарежда като 
цена, иначе – като стойност. Ако е избрана валута, независимо как се казва 
колоната, стойността се попълва в Цена валута. 

Отстранени проблеми 

 Отстранен проблем при печат на мемориален ордер и акт за въвеждане на 
ДМА в експлоатация. 

 Справки, отчети > Финансови отчети – Отстранен проблем при импорт на 
отчети. 

 Осчетоводяване > Протокол по ДДС – Отстранен проблем при печат. 

 

СКЛАД 

Нови възможности 

 Справки > Справка за наличности – Възможност за зареждане от Ексел на 
списък с номенклатурни номера, за които да се генерира справката. Първият 
ред на файла е антетка, а номенклатурните номера трябва да са в първата 
колона. 

Отстранени проблеми 

 Справки > Преглед на документи > Протоколи за разход – Отстранен 
проблем при зареждане на редовете, когато за някой няма наличност. 

 База > Номенклатури – Отстранен проблем със зареждане на баркодове на 
нов номенклатурен номер преди да е натиснат Запис при създаване на новия 
код. 



 Склад > Операции > Приход на склад – Отстранен проблем при разнасяне на 
ДДС и избор на контировка след бутон Печат. 

 Склад > Документи > Материален отчет – Отстранен проблем при опит да 
се смени партида на изведените в долната таблица материали. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

 Обработки > Обработка на БИ – Обработва се Алианц банк. 

Отстранени проблеми 

 База > Контировки – Отстранен проблем с дублиране на контировка. 

 База > Договори > Данни за договор – Отстранен проблем при задаване на 
сметка за отчитане на вземане от клиента. 

 Документи > Фактура – Основание за неначисляване остава празно при 
доставки със ставка 20%, 9% и дистанционни продажби, независимо че в 
картона на клиента е попълнено. 

 Преглед на документи > Обработени заявки – Отстранен проблем при 
справка за издадените документи от заявка. 

 Документи > Фактура – Отстранен проблем при фактура във валута с 
валутно вземане, когато стойността във валута е нула в някои случаи остава 
данъчна основа в левове. 

КАСА 

Отстранени проблеми 

 Приходен ордер, Разходен ордер, Хонорарен лист, Обобщен приходен ордер 
– Отстранен проблем с маската на полетата Клиент, Доставчик, Дистрибутор. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Нови възможности 

 Справки > Планов разход за изделие – Нов бутон С наличности, с който се 
генерира сумарна справка за нужните материали за производство и 
наличността им във всички складове. 

 База > Разходни норми – добавена са полета Характеристика в данни за 
готовия продукт, материалния запас и операцията. Визуализацията на 
разходните норми става след потвърждаване на код (празно за всички). Може 
да се работи с маска % в Код. Добавен е бутон за експорт в Ексел на 
визуализираните данни. 

Отстранени проблеми 

 Справки > Разходни норми – Отстранен проблем при печат след експорт в 
Ексел. 


