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База: 424 
Версия на проекта: 3.22.10.28 
 
ВАЖНО! 
Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни 
архиви на всички бази данни, с които работите. 
 
 
НОВА ВИЗИЯ 
Нов основен шрифт 
В Ажур®L е сменен шрифтът, като в екраните, менютата, стандартните справки и 
макети се използва Segoe UI, който Microsoft инсталира като основен шрифт на 
операционната система Windows. Шрифтът визуално е по-четим и по-ясен. 
Преминаването на Ажур®L  към този шрифт решава следните проблеми: 

◊ Проблеми с визуализация на текстове след актуализация или преминаване 
към по-високи версии на Windows. 

◊ По-добро скалиране при различни настройки/резолюции на Widnows 
направени през Display setting. 

◊ Подобрена мащабируемост на екраните на Ажур при използване на бутон +, 
намиращ се в горния десен ъгъл на съответния екран. 

Нова визия на бутоните 
Сменени са картинките на всички бутони при запазване на позицията им в екраните на 
Ажур®L. Използването им позволява правилно скалиране при различни 
настройки/резолюции на Widnows направени през Display setting. Новите бутони са по-
големи, по-ясни и по-удобни за използване. За функционалността на всички бутони има 
кратки помощни текстове (хинт), които се появяват при задържане на мишката върху 
тях. 
 
Промяна на големината на Главно меню 
Нова възможност е увеличаване или намаляване на шрифта на Главно меню за всеки 
отделен потребител на Ажур®L. Функционалността се появява на десен клик на 
мишката в Главно меню и избор на „Размер на фонт за всички“, като потребителя 
може да избира големина от  8  до 14. 
 
Нов функционален бутон с бързи препратки 
Бутон „Пълна функционалност“ е заменен с изцяло нов, като при активиране на 
новия бутон с мишката се визуализира ново меню с три възможности, към настоящия 
момент са: 

◊ Отдалечена помощ и достъп – опцията е активна само за потребители с 
администраторски права. Това е бърз достъп до същата опция в меню 
Информация; 

◊ Видеа – при натискането му се отваря в браузер директен линк към 
колекцията с видеозаписи за работа с Ажур®L; 
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◊ Често задавани въпроси – при натискането му се отваря в браузер директен 
линк към секция „Често задавани въпроси“ на сайта на Бонев Софт. 

 
СЧЕТОВОДСТВО 
Нови възможности 

◊ Автоматични операции > Отчитане на резултат – При параметризация 
на отчитането вече се прави контрол само резултативната сметка да е 
различна от вид аналитична сметка „Дълготрайни активи“. 

 
Отстранени проблеми 

◊ Автоматичен склад> Остойностяване на приход – Отстранен проблем, 
след избора на документи за обработка, при преминаване с Enter между 
полета с данни за доставчика и детайлните редове. 

◊ Автоматичен склад> Остойностяване на приход – Отстранен проблем при 
въвеждане на данни за Дневник за покупките по ЗДДС, когато в поле шифър 
на контрагента с Shft+Ctrl+F3 се направи избор на запис от специфична 
номенклатура 33 Номенклатура на ИН по ДДС, при наличие на повече от 1 
запис с този ИН номер по ЗДДС. 

 
 

ПРОДАЖБИ 
Отстранени проблеми 

◊ Продажби> Документи > Фактура – Отстранен проблем и подобрена 
функционалност, когато в поле за код на предприятие с Shft+Ctrl+F3 се 
направи избор на запис от специфична номенклатура 33 Номенклатура на 
ИН по ДДС, при наличие на повече от 1 запис с този ИН номер по ЗДДС. 

◊ Продажби> Обработки> Преглед на документи> Експедиция за отделен 
клиент - Отстранен проблем и подобрена функционалност при издаване на 
фактура от клиентска експедиция, когато в поле за код на предприятие в 
екрана на фактурата с Shft+Ctrl+F3 се направи избор на запис от специфична 
номенклатура 33 Номенклатура на ИН по ДДС, при наличие на повече от 1 
запис с този ИН номер по ЗДДС. 

◊ База> Договори> Прекратяване на договор – отстранен проблем при 
прекратяване договор. Неплатените фактури, издадени по договора, който се 
прекратява, се създават с вид плащане „Друго без ФБ“.  

 
СКЛАД 
Нови възможности 

◊ Операции > Приход на склад – Нова функционалност „Импорт на данни от 
шаблон на документи“.  Виж тук. 
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Отстранени  проблеми 

◊ Операции > Приход на склад – Отстранен проблем с отпечатване на 
създадения документ. 

◊ Операции > Разход на склад – Отстранен проблем с отпечатване на 
създадения документ. 

◊ Операции > Преместване между складове – Отстранен проблем с 
отпечатване на създадения документ. 

 
 

БАНКА 
Отстранени  проблеми 

◊ Преглед на документи> Банкови документи – отстранен проблем с 
добавяне на излишни интервали към IBAN номера при създаване на 
файловете за импорт в електронното банкиране. 

 
ПАРОЛИ И ДАННИ ЗА ФИРМА 
Отстранени  проблеми 

◊ Отстранен проблем с достъп до менюта: Покупки > База > Номенклатури на 
МЗ > Артикули от доставчици; Покупки > База > Връзка с артикули на 
доставчици и отчет.по подразбиране; Склад > База > Номенклатури > 
Артикули от доставчици; Продажби > База > Номенклатури на МЗ > 
Артикули от доставчици. 
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Създаване и използване на шаблони за импорт в Склад 
> Операции > Приход на склад  
Създадена е нова възможност за импортиране на данни в Приход на склад от файлове 
във формат Ажур®, Банксервиз, Ексел и XML. 
С бутон Импорт  се влиза в екрана за работа с шаблони за импорт. 
 
Създаване на шаблон за импорт 
Първите два шаблона са служебно дефинирани за импорт от файл във формат Ажур® и 
Банксервиз и не подлежат на корекция. 
За създаване на нов шаблон се слиза на нов ред, задава се име и вид файл и с бутон Нов 
се отваря екран, в който да се направят настройките. В полето горе вляво се 
визуализират стандартните реквизити и потребителските признаци на документа за 

приход. С бутон Указва връзка  се отваря прозорец, в който да се открие файлът, 
за чиято структура се дефинира шаблон. При отваряне на файла структурата му се 
зарежда в полето горе вдясно. Чрез двоен клик с ляв бутон на мишката върху поле от 
файла се визуализира стойността, която е във файла посочен при създаване на шаблон. 
Чрез позициониране върху реквизит в Ажур® и поле от файла и натискане на бутон 

Указва връзка  се прави връзка между двете. За всяка направена връзка могат да се 
зададат следните опции: 

 Вид връзка – при избор на стойност =  се указва да се зарежда стойността, 
идваща от файла; при избор на стойност Константа се задава конкретна 
стойност, която винаги да се попълва (става активна, ако вместо връзка 

между реквизит и поле се натисне бутон Добавя поле константа  и 
реквизитът директно се свали в долната част на екрана); при избор на 
стойност Условие може да се задава съответствие между стойност на 
реквизит и стойност от файла. 
Само за реквизит от Ажур® Номенклатурен номер се активират 
допълнително и връзки: 
◊ Баркод – търси се подаденото значение от файла в Баркодове на МЗ в 

картона на материалния запас и се връща първият срещнат запис с този 
БАРКОД; 

◊ Т.верига – търси се подаденото значение от файла, като Номер на 
артикул в Данни за търговски вериги в картона на материалния 
запас за партидата на код доставчик и връща първият срещнат запис с 
подаденото значение; 

◊ Съответствие – търси се подаденото значение от файла в Склад > 
База > Връзка с артикули на доставчици. 

 Вид стойност на таг – активна е само за XML файлове; при избор на 
стойност Себе си се зарежда стойността на тага; при избор на стойност От 
родител се зарежда стойността на родителския таг. 

 Формат за дати и други – попълва се форматът на датата във файла, от 
който се четат данните. Файлът се задава с главни букви на английски, напр. 
YYYY-MM-DD. 
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С бутон Потвърждение се запомнят настройките на реда, попълнени във Вид стойност 
на таг и Формат за дати и други. Със Запис се записва шаблонът. 
 
Внимание! За импорт от файл във формат Ексел данните трябва да са в линеен вид, т.е. 
всяко поле да е в отделна колона, независимо че общите данни за документа (тоталната 
част) се повтарят за всеки детайлен ред. 
 
Внимание! При настройване на импорт от XML-файл има специфичен изкуствено 
създаден реквизит с име Детайлен таг. Към него се свързва тагът от файла, който е 
родител на таговете с детайлни данни за редовете на фактурата. 
 
С бутон Корекция на екрана със списъка на шаблоните може да се направи корекция 
на съществуващите шаблони с изключение на номер 1 и 2. Корекция се прави на връзки 
между реквизити и полета от файла или на настройки на връзки. При промяна 
структурата на файла се създава нов шаблон. 
 
На десен бутон на мишката след позициониране върху шаблон има възможност за 
експорт на съществуващ шаблон и за импорт на записан шаблон. 
 
Шаблон се изтрива с клавишна комбинация Ctrl+Del. 
 
Работа с готови шаблони 
Последователност на работа: 

1. Влезте в екрана за Приход на склад и изберете бутон Импорт. 
2. Отваря се екрана с предварително дефинираните шаблони. 
3. Стъпете върху реда с подходящия, предварително създаден шаблон. 
4. Натиснете бутон Избор. 
5. Отваря екран за Избор на файл за шаблон. Открийте желания файл за 

импорт. 
6. Изберете файла за импорт и натиснете бутон Open. 
7. Системата връща в екрана за Приход на склад. Попълнете Вид, номер и 

дата на складовия документ и потвърдете въведената информация с клавиш 
Enter. Автоматизирано започват да се зареждат прочетените полета от 
избрания файл. На логически важни места се изисква 
допълване/потвърждение с клавиш Enter на значима информация от общата 
част на документа. 

8. След изхода от общата част на документа, системата позиционира в поле 
Склад (склад за приходния документ) от детайлната част на документа. 

9. Попълнете по обичайния начин поле Склад, чрез въвеждане на ръка или 
избор с F3. 

10. Ако в избрания шаблон има указана връзка с реквизити от Ажур® 
Номенклатурен номер или Наименование, се приема, че във файла има 
данни за детайлно зареждане и автоматизирано се извеждат прочетените 
данни в нов екран Преглед на редовете от входен файл. 

11. Всяка една клетка от колона Номенклатурен номер до колона Стойност 
подлежи на попълване/корекция чрез въвеждане на ръка или с използване на 
стандартна за системата помощ - F3 (Помощ от номенклатура) и F2 (Помощ 
от аналитични партиди) в полетата, в които е подходящо. В поле 
Номенклатурен номер може да се въведе и несъществуващ номенклатурен 
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номер, ако потребителят има права да разширява номенклатурата на 
материалните запаси. Ако системата е настроена за Работа с групи, 
създаването на номенклатурен номер може да стане посредством бутона 
Групиране (Ctrl+F3). 

12. Ако желаете системата да зареди автоматизирано в документа 
визуализираните детайлни данни в приходния документ натиснете бутон 
Потвърждение. Ако желаете да прекъснете зареждането на данни от 
визуализирания екран, натиснете бутон Изход. 
Внимание! Бутон Потвърждение задейства импорта на детайлните редове, 
само ако: всички редове в таблицата имат попълнен Номенклатурен номер; 
попълнена Партида №, ако складът е с отчитане по партиди; попълнени 
значения в доп. структура, ако има задължителни полета в нея. 

13. При натискане на бутон Потвърждение, системата ще зареди 
автоматизирано данните от допълнителния екран в детайла на документа за 
приход, така все едно ги въвеждате на ръка, като приложи всички 
стандартни контроли и връзки в системата. 

14. От този момент нататък работа с екрана продължава по обичайния начин, 
все едно данните са попълнени на ръка. 

 

Връзка с артикули на доставчици 
В процеса на работа с Шаблони за импорт при избран вид връзка Съответствие се  
запазват в базата направените съответствия между реквизит Номенклатурен номер от 
Ажур® и код на артикул при доставчик. За да ги прегледате, изберете 
СКЛАД>База>Връзка с артикули на доставчици.  
Разрешено е да се правят корекции. Записи се трият с клавишна комбинация Ctrl+Del. 
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