
                                  
 

 

 

UPG99 

# Standardna nadgradnja UPG100 5,6 MB (12.3.2019) Modul 

1 Dodano je logiranje za kopiranje prejetih dokumentov v mapo za eArhiviranje. EDOKUMENTI 

2 
Pri uvozu računov iščemo stranko tudi po davčni številki. Pri nekaterih XMLjih pa 
tam pred davčno ni SI predpone. Zdaj najdemo tudi takšne primere. EDOKUMENTI 

3 
Odpravljena je napaka pri logiranju GDPR obdelav strank in zaposlenih, ki je 
pustila zaklenjeno tabelo, zaradi česar občasno ni delovalo pošiljanje PDF po 
strankah. SPLOŠNI DEL 

4 
Na dobavnicah je dodana analiza RVCja po postavkah: "Dobavnice - material - 
dobavnice RVC". 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

5 
V seznam za filtriranje prejetih računov je doda tudi trenutni uporabnik, čeprav 
nima računov za podpisat. EDOKUMENTI 

6 Dodana je rekapitulacija Potnih nalogov z izpisom stranke in namena poti. KADROVSKA EVIDENCA 

7 Popravek pri XML datoteki za plače: v polju M2, da ne vključuje nadur. PLAČE 

8 Po vnosu količine kazalec ni skočil v naslednjo vrstico. REGISTRSKA BLAGAJNA 

9 
Na UJP-ju so spremenili lokacijo XML datoteke s seznamom proračunskih 
uporabnikov. Popravljena je metoda za uvoz XMLja. STRANKE 

10 Na masko dodan gumb Dodatno. 
VODENJE 
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 

11 Dodana je analiza za uvoz terminov iz XLS datoteke. 
VODENJE 
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 

12 
Popravki pri metodi za prešifriranje materialov. Težava je bila v primeru 
nezaključenih podatkov: tabela nivelacij. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

13 
V šifrant invalidnosti je dodano polje za Dni dopusta. Metoda za dodelitev 
dopusta upošteva tudi invalidnost. KADROVSKA EVIDENCA 

14 
Odpravljena napaka, da Ctrl+presledek na strankah in stroškovnih mestih 
občasno ni izbral pravega zapisa, ob nepopolnem vpisu šifre. SPLOŠNI DEL 

15 
Sprememba pri uvozu datotek iz Outlooka, da odstrani "čudne" znake v imenih 
priponk. SPLOŠNI DEL 

16 Popravek besedila na izpisu dohodnine. PLAČE 

17 Popravek za izpis REK1 obrazca za odpravnine. PLAČE 

18 Popravek XML datoteke za PU1152 (obdobje izplačila). PLAČE 

19 Popravek pri uvozu dopustov. KADROVSKA EVIDENCA 

20 
Dopolnitev na izpisu odsotnosti, da poleg dni izpiše tudi ure. Ure sešteva iz tabele 
odsotnosti. KADROVSKA EVIDENCA 

21 
Omogočen direkten vpis v polje "Dokument ID", da ni potrebno klikati Dodatno - 
Spremeni opis. NAROČILA 

22 
Dodana je možnost, da se eRačun pripravi kot eMail priponka. Opcijo po 
dogovoru aktivira vzdrževalec. EDOKUMENTI 
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23 Popravek izpisa Pregled odsotnosti: dodan izpis imena in priimka. KADROVSKA EVIDENCA 

24 
V dodatek za spremembo opisa potrjenih naročil sta dodani polji za datum 
veljavnosti in predviden rok realizacije. NAROČILA 

25 
Dodana je možnost izbire, kakšni plačilni nalogi naj se delajo iz plač: PN ali PP 
(posebne QR položnice). PLAČE 

26 
V glavo DNja je dodano polje "Vodja". Ob potrditvi Predvidenega se v polje vpiše 
trenutni uporabnik, če ni že kaj vpisano. PROIZVODNJA 

27 
Dodana možnost lookup-a na polju za Tip DNja, da se ga lahko spremeni, dokler 
DN ni zaključen. PROIZVODNJA 

28 
Dodana je možnost opozorila na zalogo pod minimalno ob vpisu količine na 
dobavnici. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

29 
Popravek kode, da sta PDF vizualizacija in XML datoteka enako poimenovani 
(razlika le v končnici). EDOKUMENTI 

30 
Dopolnitev: če aplikacija šifro stranke najde v šifrantu strank, potem uporabi 
naziv od tam. EDOKUMENTI 

31 
Sprememba izpisa temeljnice, da ne javlja "Selected paper is too small...". 
Napaka je bila pri posameznih izpisih na runtime 9. GLAVNA KNJIGA 

32 
V filter za analize v GK je dodana možnost izpisa samo Otvoritvenih ali 
Neotvoritvenih ali vseh dokumentov. GLAVNA KNJIGA 

33 
Dodatne možnosti pri prikazu dokumentov z dvojnim klikom: tudi iz DNjev, če je 
kot izvor vpisano ND, NK ali NP. PROIZVODNJA 

34 Plačano za pobot: popravljen izpis za PDox 9, da ne seka robov. SPREMLJANJE PLAČIL 
 


