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База: 373 
Версия на проекта: 3.20.3.19 
 

ВАЖНО! 
Модул Продажби НН-18 версия 1.01, включен под номер 169 в 
публичния електронен списък на СУПТО, достъпен на интернет 
страницата на НАП, Е НАЛИЧЕН ЗА ИНСТАЛИРАНЕ. 
 

ПРОДАЖБИ НН-18 
Нови възможности 

 Добавена е поддръжка на новия протокол за работа с мрежови фискални 
устройства на Елтрейд. 

СЧЕТОВОДСТВО 
Отстранени проблеми 

 Осчетоводяване > Приемане на данни > Вход от други системи – 
Променен е моментът на заключване на базата, защото при голям файл за 
импорт, в който има грешки в структурата, докато се провери целият файл, не 
можеха да се осчетоводяват други операции. 

 Осчетоводяване > Погасяване на разчети – Увеличена е скоростта на 
обработка и е отстранен проблем с маркирането. 

ПРОДАЖБИ 
Нови възможности 

 Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Контирани – Добавена е 
възможност за осчетоводяване на приходи в различен период от датата на 
регистрация на фактурата. За целта в контировката трябва да се използва 
стойност на операция Начисление на приход. Коя дата на регистрация при 
осчетоводяване ще се използва се настройва в секция [_S_101] на AjurL5.ini 
(описанието е по-долу). Ако секцията я няма и се използва Начисление на 
приход, операциите се осчетоводяват с дата на регистрация, равна на датата 
на данъчно събитие от фактурата. 
[_S_101] 
TOTAL=1                      
FIELDNAME=DATEGOODSRECEIVE 

 OFFSET=3 
  
 На първия ред от настройката се посочва едно от следните: TOTAL=1, 

DETAIL =1, TOTAL_ADD =1, DETAIL_ADD=1. Означава, от къде да се 
вземат данните за датата на регистрация на счетоводната операция.  

TOTAL=1 – тотална част на фактура 
DETAIL=1 – детайлна част на фактура 
TOTAL_ADD=1 – от структура Продажби – обща част 
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DETAIL_ADD=1 – от структура Продажби – детайлни данни 
 
 FIELDNAME – името на полето от базата, от което ще се взема датата на 

регистрация на счетоводната операция. 
 OFFSET – брой дни (с плюс или минус) на отместване от датата, посочена в 

горното поле. 
 В примерната настройка датата ще се взема от дата на получаване на стоката 

попълнена в Допълнителни данни на фактурата отместена с плюс 3 дни. 

Отстранени проблеми 
 Документи > Дневни продажби > Издаване – Отстранен проблем, при който 

се записваха документи с Продажна стойност 0,00, въпреки че стойността не е 
такава. 

СКЛАД 
Нови възможности 

 Справки > Дневник на материален запас – При изход в Ексел са добавени 
полета Код по КН, Наименование по КН, Мярка по КН от картона  на МЗ. 

Отстранени  проблеми 
 Операции > Осчетоводяване > Контирани – Отстранен проблем при 

осчетоводяване на преместване, когато за външния склад не е дефинирана 
сметка за склада, а в контировката е зададено заместване с такава. 

КАСА 
Отстранени проблеми 

 Справки > Справка за изплатени хонорари – Корекция в поле Удържани 
ЗОВ при  експорт в Ексел. 

 Документи > Приходен ордер – Отстранен проблем с помощ от 
Счетоводство (F3) при закупени модули Счетоводство и Каса. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ 
Отстранени проблеми 

 Добавени са групи от фирми за генериране на справките, каквато възможност 
имаше в Управление на данни 7. 

ПРОИЗВОДСТВО 
Нови възможности 

 Справки > Планов разход за изделия – Добавено е ново ограничение на ниво 
потребител, така че да може да генерира справката само с опция Без цени. За 
целта в Производство > Справки на потребителя трябва да се махне 
отметката на  опция Планов разход за изделия с цени, но трябва да се запази 
достъпа му до справката с отметка на горната опция с име Планов разход за 
изделия. 


