База: 399
Версия на проекта: 3.21.10.11

ВНИМАНИЕ!
Тази версия НЕ ПОДДЪРЖА модул Продажби НН-18 версия
1.01, включен под номер 169 в публичния електронен списък на
СУПТО, достъпен на интернет страницата на НАП.
При инсталиране на тази версия модул Продажби, във всичките
си конфигурации: Basic, Standard, Professional, преминава
автоматизирано в режим не-СУПТО.
ВАЖНО!
Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни
архиви на всички бази данни, с които работите. Архивите следва
да са съхранени по начин гарантиращ бъдещото им използване за
проверка от страна на държавните органи по приходите.
ВРЪЗКА С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
Модул Връзка с фискални устройства е нов модул към не-СУПТО версията на
Продажби Basic, Standard и Professional, който осигурява автоматизирано издаване на
стандартни фискални бонове и сторно фискални бонове.
Пълно описание на възможностите, ограниченията, техническите изисквания и работа с
модула можете да намерите на
https://www.bsoft.bg/uploads/Ръководство_модул_Връзка_ФУ.pdf

СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми


Автомат.операции > Операции с ДА > Отписване, Преместване в
поделение и Отписване със задбалансово – опцията за отписване от данъчен
план не е активна, ако не е приключен за предходната година.

ПРОДАЖБИ
Отстранени проблеми




Документи > Фактура – отстранен проблем със запис на стойностите при
фактура във валута с валутно вземане и отказ от въвеждане на валутен курс за
деня.
Преглед на документи > Плащания от клиенти > Закриване на аванс –
отстранен проблем с въвеждането на десетичната запетая от секцията с
малката числова клавиатура.
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Документи > Експедиции > За отделен клиент – търговската отстъпка е с 3
знака след десетичната запетая.
Обработки > Преглед на документи > Експедиция за отделен клиент –
позволява се да се издаде Дебитно известие и да се попълнят номера и датата
на фактурата, към която е известието.
Обработки > Интрастат >Изпращания – отстранен проблем с
автоматизираното попълване на Количество по допълнителна мярка.

СКЛАД
Отстранени проблеми











База > Дефиниране на склад – възстановена е възможността за промяна
широчината на колоните при ползване на помощ от номенклатура на
складовете.
Справки > Преглед на документи > Складови документи – отстранен
проблем с визуализацията на допълнителните потребителски структури.
Справки > Преглед на документи > Складови документи – отстранен
проблем с отрезервирането на количества при анулиране на складов
документ, издаден от Експедиция за отделен клиент, която е издадена от
Заявка. Отстранен проблем с анулирането на приходен документ, издаден от
поръчка към доставчик.
Справки > Преглед на документи > Складови документи – при затваряне на
екрана за разнасяне на ДДС позиционирането е на мястото, където е било
преди разнасяне на ДДС.
Справки > Преглед на документи > Задание за производство – отстранен
проблем със създаване на материален отчет при работа с допълнителни
потребителски структури.
Справки > Преглед на документи > Задание за производство – при Приход
на ГП полета Звено, Смяна, Произведено на, Контролен час вече са активни за
попълване.

ДОСТАВКИ
Отстранени проблеми






Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Контирани – отстранен
проблем при настройка Осчетоводяване на всички документи в Настройки >
Общи настройки > Отдалечени връзки > Избор на документи за изпращане
през ПРМ/ЦРМ.
Обработки > Вход документи от др.с-ми – отстранени проблеми.
Маслен баланс > Справка за маслен баланс – отстранен проблем с визията
на справката.
Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки – отстранен
проблем при създаване на поръчка към доставчик.
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КАСА
Отстранени проблеми


База > Дефиниране на контировки – добавен е реквизит дата на падеж,
която се взема от документа, който се плаща.

БАНКА
Отстранени проблеми



Документи > Авт. осчетоводяване на постъпления – отстранен проблем с
бутон Изтриване.
Документи > Искане за плащане към доставчици – отстранен проблем при
актуализиране банковата сметка на доставчика.

ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ
Нови възможности


За всяка база в инсталацията може да се зададат различни настройки за
изпращаните документи по имейл.

Отстранени проблеми


Отстранен проблем с оставането маркиран на документа, върху който се
кликне с дясна миша, за да се появи контекстното меню.

ВСИЧКИ МОДУЛИ
Отстранени проблеми


Контировки - отстранен проблем с експорт на контировки в текстови файл.

ЕТИКЕТИ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ
Отстранени проблеми


Отстранен проблем с преименуването на антетката при помощ от
номенклатура.

АЖУР НОВ МОДЕЛ
Отстранени проблеми


Опция Детайли на клетка бутон Експорт към... вече експортира към xls или
xlsx в зависимост от инсталираната версия на Ексел.
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