База: 376
Версия на проекта: 3.20.4.15

ДАНЪЧЕН СКЛАД
Нормативни промени


Отразени са корекциите в проекта на е-АДД, влизащи в сила на 15.04.2020 г.

СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми






Дълготрайни активи > Сравнение ДАПл-САП и Сравнение САП-ДАПл –
Отстранен проблем, при който генерираната справка в Ексел се затваряше със
затваряне на екрана в Ажур.
Осчетоводяване > Въвеждане на операции – Отстранен проблем с печата на
данни за данъчен актив в Акт за въвеждане в експлоатация на дълготраен
актив, когато са заприходени повече от един актив.
Осчетоводяване > Операции от макети – Отстранен проблем с
позициониране след осчетоводяване на операциите.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности




Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Контирани – Осчетоводяване
на търговската отстъпка от детайла на фактурата, което дава възможност за
заместване със сметка, посочена в картона на МЗ или ползване на реквизит от
картона или допълнителен признак в детайла на документа като стойност за
аналитично поле.
Обработки > На документи – Добавени опции на десен бутон на мишката за
сравнение с наличността на артикула и за задаване на търговска отстъпка по
подразбиране.

Отстранени проблеми





Обработки > Преглед на документи > Фактури – Отстранен проблем с
етикет Начин на плащане при масов печат.
Обработки > Осчетоводяване > Фактури – Отстранен проблем с
осчетоводяване на изписването на продадените артикули при фактури
импортирани от други системи.
Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки – Отстранен
проблем с разминаване на сумите в заявка и издадената от нея експедиция за
отделен клиент.
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СКЛАД
Нови възможности


База > Контировки – Добавена е нова стойност на операция Отчетна ст-ст с
обратен знак.

ДОСТАВКИ
Нови възможности


Документи > Поръчка към доставчик – Добавена е възможност за
зареждане на забележка като последна колона при импорт на детайлната част
на поръчката.

БАНКА
Нови възможности


Справки > Преглед на документи – Добавена е възможност за експорт на
платежни нареждания за кредитен превод за Интернешънъл Асет Банк.
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