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База: 421 

Версия на проекта: 3.22.9.26 

 

ВАЖНО! 

Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни 

архиви на всички бази данни, с които работите. 

 

ВАЖНО! 

Във връзка с актуализация на софтуера на Тремол ООД за 

управление работата на фискалните устройства с марка Tremol, е 

необходимо да инсталирате версията на ZFPLabServer с 

протокола за комуникация от 08.08.2022–2208081230, които са 

налични на сайта на Тремол - 

https://tremol.bg/bg/support/zfplab/bg/2208081230 . 

 

ТЕХНИЧЕСКА ПРОМЯНА 

 Във връзка с отпадането от поддръжка на Internet Explorer и спирането на 

работата част от WEB базираните програмни продукти с Internet Explorer, в 

Ажур®L е вграден Chromium-based browser. Тази промяна засяга основно 

следните потребителски функционалности: 

▪ Проверка VIES – EU – възстановена е работата на функцията 

▪ Проверка в ТР – преработена е функцията 

▪ Работа с прикачени документи – при тяхното прикачване и в 

последствие при техния преглед – подобрена е функцията в частта 

отваряне на MS Excel и Word файлове 

▪ Връзка с DocuWare – възстановена е работата на функцията 

▪ Ажур® Интегратор – необходима е допълнителна настройка: 

Важно! Ако Вашата инсталация работи посредством Ажур® Интегратор след смяна на 

програмното осигурява трябва в WEB базирания административен панел да добавите 

CEF4 директорията за автоматизирано обновяване по работните станции. 

 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

 Осчетоводяване > Приемане на данни > Вход от други системи – 

Добавена е възможността за експорт в MS Excel на Предварителната 

визуализация на генерираните счетоводни операции. 

 

ПРОДАЖБИ 

Отстранени проблеми 

 Обработки > Преглед на документи > Експедиция за отделен клиент – 

Отстранен проблем при обединяване на експедиции с положителна и 
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отрицателна стойност и издаване на фактура/известие от тях, когато първо е 

маркирана експедицията с отрицателна стойност. 

 

 

ПОКУПКИ 

Нови възможности 

 База > Контировки > Документи от доставчици  - Добавен е нов 

реквизит „Държава“ от картон на доставчика в списъка на реквизитите за 

попълване на аналитичните полета при осчетоводяване. 

 

СКЛАД 

Отстранени  проблеми 

 Справки > Дневник на материален запас – Отстранен проблем с 

визуализация на екран на данни за Системна дата при избор на тип дневник 

Подробен. 

 Справки > Преглед на документи > Складови документи – Отстранен 

проблем след изтриване на анулиран приходен документ, създаден от 

документ Поръчка към доставчик. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ 

Отстранени проблеми 

 Планова задача - Отстранен проблем при работа на функцията с модел без 

входни параметри; 

 Форматиране - Отстранен проблем при работа с форматиране на колона с 

маска Число – 12% (форматиране като процент).  

 

 

 


