База:354
Версия на проекта: 3.18.10.19

СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми




Автомат.склад > Остойностяване на приход – Отстранен проблем при
записа в дневник по ДДС след попълване на Папка номер.
Осчетоводяване > Въвеждане – Отстранен проблем с прикрепването на
документи към операции с номер по-голям от 35600.
Справки, отчети > Справка за вид валута – При експорт в Ексел се вижда
цялата аналитичност.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности


Ценова политика > Калкулация цени – Добавена е възможност за масово
създаване на нови и актуализация на съществуващи калкулации. На бутон
Масова корекция се отваря екран, в който се посочва маска на код на
изделие и проценти на режийни, други, непреки разходи и печалба. Системата
актуализира съществуващите калкулации и ги преизчислява на база
въведените критерии. Ако има код на изделие, за който има рецепта, но няма
калкулация, системата ще го създаде автоматично. Не се актуализират
калкулациите на база разходните норми. Ако има промяна в разходните
норми и трябва да се актуализират калкулациите, последните трябва да се
изтрият и създадат отново. Има възможност за масово изтриване след
въвеждане на маска на код изделие чрез бутон Изтриване на калкулации.
При създаване на маска с % се замества поредица от символи, а с _ - един
символ.
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Ценова
политика>Ценови
листи
по
клиенти>Формиране->За
група>Данни по артикули – Коригирани са колоните при избор на
номенклатура на Материални запаси.
Документи > Фактура – Отстранен проблем, при който се позволяваше
запис с изтрито име на клиент.
Връзка с клиенти > Връзка с клиенти – Не се позволява корекция при
статус Приключен.
Анализ на вземания > Контрол на плащанията > Напомнителни писма –
Отстранен проблем с отваряне на екрана.

ДОСТАВКИ
Нови възможности


Обработки > Обработка на БИ – Възможност за обработка на банково
извлечение, което е във формат MT940. Създават се плащания към фактури от
доставчици с данните от парагона. Създадена е специфична номенклатура 126
Банкови сметки на доставчици. Кодът на доставчика се намира на база
IBAN и номер на документ, който се плаща.
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Обработки > Вход документи от др.с-ми – Отстранен проблем при код на
доставчик 9999999, когато код на доставчик се търси и дава от Ажур.

СКЛАД
Нови възможности


Операции > Материален отчет – Визуализира се характеристика на
заприхождаваното изделие, има потребителска настройка за размера на
гридовете и суматор на въведеното количество готова продукция.
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Данъчен склад – Отстранени проблеми с XML-файловете на АДД и акцизна
декларация по отношение на електронните цигари. В Данни по ЗАДС в
картона на МЗ е добавено поле Брой електронни цигари в опаковка.
Операции > Влагане на МЗ – Отстранен проблем при качване на ред за
корекция.

ПРОИЗВОДСТВО
Нови възможности


База > Разходни норми – Добавено е поле Техническа характеристика от
картона на МЗ в екрана, в който се избират заместваните материали.
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База > Разходни норми – Отстранен проблем със записа след корекция на
разходната норма.

ОБЩО ЗА СИСТЕМАТА
Нови възможности


При създаване на нов контрагент проверката за коректност в поле БУЛСТАТ
вече е с предупредителен характер, а не забранителен.

