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# Standardna nadgradnja UPG101 6,3 MB (28.8.2019) Modul 

1 
V opomnik je dodana nova analiza "Preveri dokumente", ki preverja ali so 
datumi pri dokumentih vpisani in ali dokumenti sploh obstajajo pri 
zaposlenem. KADROVSKA EVIDENCA 

2 
Pri kreiranju PopUp izbir (npr. filtri na maskah) jih razbijemo v podmenije, 
če je izbir preveč za prikazat na zaslonu. SPLOŠNI DEL 

3 

Dodano je preverjanje podatkov pri DDV obračunih, ki se izvaja vedno ob 
zaganjanju knjig ali obračuna DDVja. Napake javi če: 
 * je Davek % vpisan, Davek pa je 0, 
 * je Davek % 0, Davek pa vpisan (razen samoobdavčitve), 
 * ni ujemanja davka in osnove iz postavk in glave dokumenta, 
 * so vsi datumi manjši od konca obdobja, datum za DDV pa ni 
vpisan (če je "Davek" <> 0), 
 * kje kateri izmed datumov na dokumentu < 1.1.1990 ali večji od 
today()+10 let. SPREMLJANJE PLAČIL 

4 

V analizo "Preveri" je dodana primerjava zneskov dokumenta v plačilih s 
tistim v fakturiranju. Primerja se podatke iz glave plačil in seštevka postavk 
v fakturiranju. SPREMLJANJE PLAČIL 

5 
Spremenjen je način delovanja gumba Samoobdavčitev: po novem se v 
novo vrstico vpiše tudi % davka iz prejšnje vrstice. SPREMLJANJE PLAČIL 

6 

Na masko za določanje stolpcev in preslikav je dodana še možnost, da se 
uvožena številka deli s 100 ali 1000, ... To pa zato, ker se iz nekaterih XLS-
ov v Paradox9 uvozijo številke kot longint (torej brez decimalk). SPLOŠNI DEL 

7 
Dodana je možnost nastavitve izbire tiskalnikov, ki naj se pojavijo v 
seznamu za izbiro tiskalnika. SPLOŠNI DEL 

8 Dopolnitev na izpisu opomnikov, da se lepše izvozi v Word. KADROVSKA EVIDENCA 

9 Na izpis dnevnega zaključka je dodano razbitje po stopnjah davka. REGISTRSKA BLAGAJNA 

10 Razširjene vrstice na tabeli dodatnih podatkov. CRM 

11 Odpravljanje manjših napak. REGISTRSKA BLAGAJNA 

12 

Popravek v kodi za zaračunavanje več dobavnic hkrati, pri sestavljanju 
opombe na računu. Zdaj lahko v INI določimo, kateri podatki se bodo 
prikazali na opombi v računu. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

13 Popravek izpisa za računovodstvo. KADROVSKA EVIDENCA 

14 Dodaten način pretvarjanja XML v UTF8 kodno stran. SPLOŠNI DEL 

15 Dopolnitev za uporabo DORO pdf pri izpisu QR položnic. PLAČILNI NALOGI 

16 Popravek kode, ki je javljala napako ob predolgih nazivih postavk. EDOKUMENTI 
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17 

Dodana opcija pripenjanja datotek za eRačun poslan po eMailu. Glede na 
nastavitve v EDok.ini pripne (ali pa ne) v mail še priponke iz Dokumentov 
računa. EDOKUMENTI 

18 Ni več mogoč uvoz istega računa 2x, če ima različne zneske. EDOKUMENTI 

19 
Na masko ND je dodan gumb Preračunaj na zavihku z Dokumenti. 
Preračuna stanje realiziranega/rezerviranega za ta dokument. NAROČILA 

20 V glavo potnega naloga so dodana nova polja. KADROVSKA EVIDENCA 

21 

Dopolnjena koda, da se lahko ob zaračunavanju ENE dobavnice pripravi še 
PDF izpis kot dokument pri računu. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

22 
Na masko prevzemov je dodan gumb [...], ki iz plačil prepiše številko 
prejetega računa in datume. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

23 Dodano je brisanje začasnih map na :PRIV: ob izhodu iz Firme. SPLOŠNI DEL 

24 Na zbirniku so popravljeni stolpci. 
BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

 


