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СЧЕТОВОДСТВО 

Отстранени проблеми 

 Справки,отчети>Синтетични отчети>За аналитична сметка – 
Отстранен проблем при изход в Excel и Генериране. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

 Документи >Фактура –  при вид доставка: Доставки със ставка 0% се добавя 
възможност за разнасяне в ДДС продажби на редове: Услуги на територията 
на ЕС,  Доставки по чл.69(2). 

 Обработки>Плащания от клиенти – добавено е ново поле Банкова 
сметка. Полето има връзка с обща номенклатура 25 Банкови сметки. Новият 
реквизит е добавен и в реквизитите за заметване при създаване на 
контрировки за плащания. 

 Обработки>Преглед на документи>Фактури>Прехвърляне към Excel на 
конкретен документ - се добавя колона Баркод, в която се визуализира 
баркод-а на МЗ, попълнен в Картона на МЗ> папка Баркодове. 

 Търговски документи по e-mail – Създадена е нова възможност за 
използване на индивидуални подписи при изпращане на документи от 

АЖУРL. За целта трябва да се създаде подпапка на папка TEMPMEIL от 

основната директория на АЖУРL с име равно на код на потребителя в 

АЖУРL и в нея да се създаде текстови файл signature.txt, в който да се 
опише индивидуалния подпис на потребителя. Ако потребителят желае да 

има индивидуален подпис за всяка от фирмите в АЖУРL, файлът следва да 

има име signature<номер на базата данни в АЖУРL>.txt. 

 Обработки>Обработка на БИ – добавена е възможност за обработка на 
банкови извлечения от ПИБ. 

Отстранени проблеми 

 Ценова политика>Ценови листи по клиенти>Формиране->За 
група>Данни по артикули– Отстранен проблем с маската при корекция с 
конкретна стойност на TO. 

 Обработки>Осчетоводяване>Фактури>Контирани – отстранен проблем 
при осчетоводяване на анулирани Кредитни известия при работа с модул 
Бюджет. 



 

ДОСТАВКИ 

Нови възможности 

 Обработки >Вход документи от др.с-ми– Създаден е нов параметър _P114. 
При подаден код на контрагента 9999999 програмата търси контрагента в 
съществуващата номенклатура на контрагенти за ДДС покупки 
последователно по ИН по ДДС, БУЛСТАТ, Име, ако открие съвпадение 
присвоява намерения код, иначе създава нов запис от номенклатурата от 
диапазон 7000001. 

 Обработки>Плащания към доставчици – добавено е ново поле Банкова 
сметка. Полето има връзка с обща номенклатура 25 Банкови сметки. Новият 
реквизит е добавен и в реквизитите за заметване при създаване на 
контрировки за плащания. 
 

СКЛАД 

Нови възможности 

 Документи>Инвентаризация>Фактически наличности – създадена е нова 
възможност за корекция и попълване на колоните: Дата партида, Разреш. 
номер, Срок на годност, когато складът е дефиниран като склад по партиди. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Нови възможности 

 База>Разходни норми – нова възможност при опция на дясна мишка 
Корекция да се коригират Звено и Статия.  

 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 

Отстранени проблеми 

 Акцизна декларация>Експорт в XML – Отстранен проблем с при 
изчисляване  на таг <ReceivedExciseLabels><TotalExcise> и премахнато 
окръгление заради бездимните цигари. 

 Файл за АДД – Отстранен проблем с извеждането на таг <IsOTTGObject>. 
 

ОБЩО ЗА СИСТЕМАТА 

Нови възможности 

 Преглед на документи – създадена е нова възможност за Прехвърляне към 
Excel на конкретен документ.  



Отстранени проблеми 

 Отстранен проблем при осчетоводяване на документи от оперативните 
модули с дата на регистрация по-малка от дата на начално салдо в модул 
Счетоводство. 

 
 


