База: 413
Версия на проекта: 3.22.4.14

ВАЖНО!
Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни
архиви на всички бази данни, с които работите.
СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми




Справки, отчети > Финансови отчети – Прозорецът се отваря в центъра на
цял екран.
Справки, отчети > Хронологични описи – Отстранен проблем с отпечатване
на приходни и разходни ордери при подаване на вид и номер документ.
Осчетоводяване > Сторниране – Отстранен проблем с операции, засягащи
дневниците по ДДС, когато е въведен ЕИК по-дълъг от 13 символа.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности





База > Номенклатури на МЗ – Добавено поле в папка Допълнителни данни с
име Облагаема доставка. По подразбиране е отметнато. Ако не е отметнато,
при издаване на автоматизирани фактури данъчната основа на такъв артикул
е нула.
Документи > Заявка от клиент - Добавена е възможност за работа с баркод
четец.
Документи > Заявка от клиент - Добавена е възможност, ако заявката от
клиент е издадена с цени, да се отпечата бланка на заявка с единични цени,
търговска отстъпка и обща сума на заявката.
База > Специфични номенклатури – Добавена е нова специфична
номенклатура №128 Връзка потребител-дистрибутор. За всеки потребител
на Ажур може да се въведе код на дистрибутор ръчно или чрез избор от
номенклатура №18 Дистрибутори. При самостоятелно въвеждане на
документ в Продажби полето за дистрибутор се попълва автоматично с код
на дистрибутора от картона на клиента, а в случай че в картон на клиента
няма въведен такъв код, се попълва с кода на дистрибутора, ако за
потребителя има запис в тази специфична номенклатура.

ПОКУПКИ
Отстранени проблеми


Справки > За плащания > По документи – Отстранен проблем със сумите в
подробната справка.
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Документи > Документи от доставчици – Отстранен проблем с
визуализацията и последващото прикачване на документи.

КАСА
Отстранени проблеми


Документи > Осчетоводяване на неконтирани – Отстранен проблем,
когато дължината на номера на документа, по който е плащането, е повече от
12 символа.

БАНКА
Нови възможности


Документи – Дадена е възможност за попълване на IBAN с дължина 31
символа и BIC дължина 11 символа.
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