
                                 
 

UPG102 

# Standardna nadgradnja UPG102 5,1 MB (17.12.2019) Modul 

1 Dodana je možnost vpisa podatkov v prevzem iz eDokumentov. 
BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

2 

Sprememba pri preklicu (brisanju) neposlanega eRačuna. Brišejo se tudi 
zapisi v tabeli prilog. EDOKUMENTI 

3 Dopolnitev kontrol v potnih nalogih. KADROVSKA EVIDENCA 

4 Razširjeno sporočanje napak pri kreiranju mesečnih računov za pogodbe. FAKTURIRANJE 

5 Odprava občasnih težav pri obračunu, v primeru novih nadgradenj Win10. PLAČE 

6 V analizo Register OS je v filter dodano polje Datum pridobitve. OSNOVNA SREDSTVA 

7 Pohitritev zbiranja dokumentov strank. CRM 

8 

Dodano je opozorilo ob neobstoju številke prejetega dokumenta pri uvozu 
XMLja. EDOKUMENTI 

9 

Dodana je možnost kreiranja QR kode za Foto plačilo na izdanih računih in 
predračunih. Dopolnitev se lahko doda na željo uporabnika. FAKTURIRANJE 

10 Nadgradnja za Dopolnilno delo. PLAČE 

11 

Če v XML datoteki ni davčne oz. v šifrantu ne najdemo te stranke, potem 
se v masko prejetih edokumentov ne vpiše stranke. EDOKUMENTI 

12 

V postopku naknadne spremembe tipa računa, se v skladu z nastavitvami 
spremeni tudi Tip dokumenta ID v plačilih. FAKTURIRANJE 

13 Desni del izpisa je bil na nekaterih tiskalnikih porezan. REGISTRSKA BLAGAJNA 

14 

Popravek izvoza v Excel. Javljal je napako, če je v izvozni tabeli kakšno 
MEMO polje z zeloooooooo dolgim opisom. SPLOŠNI DEL 

15 

Dodan je stolpec "Datum pred real" v tabelo na zavihku "Zaloga" v šifrantu 
materialov. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

16 Dodana je možnost nastavitve šifre davka pri uvozu eRačunov. EDOKUMENTI 

17 

Dodana je analiza za Seznam dokumentov iz zavihka Dokumenti v 
kadrovski. KADROVSKA EVIDENCA 

18 Dodan je izpis (in izvoz) pripravljenih rezultatov iskanja. NAROČILA 

19 Dodan je dvojni klik za direktni skok na polju Stranka ID. EDOKUMENTI 

20 Dodano je preurejanje stolpcev. EDOKUMENTI 

21 

Dodan je vpis neto vrednosti pri razbijanju po Str. mestih 
(CTRL+presledek). EDOKUMENTI 

22 Dopolnitev za računanje posebne olajšave pri plačah za 2020. PLAČE 

23 Dopolnitev DDV vnosov in obračunov s 5% DDV na knjige. SPREMLJANJE PLAČIL 


