
                                  
 

B2 storitve d.o.o.   UPG103 

# Standardna nadgradnja UPG103 5,8 MB (6.4.2020) Modul 

1 
Dodatna nastavitev v eDok.ini, da se izdane in prejete dokumente lahko shranjuje še v 
dodatno mapo, od koder grejo v eHrambo. 

EDOKUMENTI 

2 Sprememba dohodninskih lestvic v letu 2020. PLAČE 

3 
Popravek formul za računanje minimalne plače. Namestimo ga pred računanjem plače 
januar 2020. 

PLAČE 

4 
Dodana je možnost izbire emaila prejemnika, če je v šifrantu strank navedenih več 
emailov (kontaktnih oseb). 

SPLOŠNI DEL 

5 Dodana možnost "V podjetju" v pretekle zaposlitve. KADROVSKA EVIDENCA 

6 Dodane različne poizvedbe (osnovne, družinski člani, dodatni podatki, dokumenti). KADROVSKA EVIDENCA 

7 Ob kreiranju dokumentov iz NAW se prepiše tudi Projekt. NAROČILA 

8 
Sprememba pri izplačilu poslovne uspešnosti. Nov obračun se imenuje PU (in ne PU1151 
ali PU1152). Izračunava hkrati tako izplačilo do meje za dohodnino, kot izplačila nad 
zneskom za obračun dohodnine. 

PLAČE 

9 Lepotni popravki DDV knjig. SPREMLJANJE PLAČIL 

10 Dodano je polje GLN. To je globalni identifikator podjetja. CRM 

11 
Dodatne kontrole pri izdaji dobropisov in bremepisov, da so vpisane možne količine in 
pravi materiali. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

12 
Dodano filtriranje po datumu Potnega naloga na maski. Dodana imena in priimki pri 
filtriranju po zaposlenih. 

KADROVSKA EVIDENCA 

13 
Ob povezovanju prevzema z naročili program najprej preveri, ali so res vsa naročila 
potrjena. Če niso, vpraša, ali naj nadaljuje in pokaže seznam nepotrjenih naročil. 

NAROČILA 

14 Dodaten izpis letnega seštevka plač, ki ga mora izplačevalec dati zaposlenemu. PLAČE 

15 
Dodatna kontrola pri izdaji računa in predračuna: preveri, ali imajo vse postavke vpisani 
obe ceni (originalno in preračunano prodajno). Če je ena od obeh 0, javi napako. 

FAKTURIRANJE 

16 
Dodana je analiza "Seznam preplačanih računov", ki vrne seznam preplačanih računov z 
datumi plačil. 

SPREMLJANJE PLAČIL 

17 
Popravek v metodi za preverjanje zaloge, ker na nekaterih BDE nastavitvah javi, da query 
nima checked fields. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

18 Razširjena kontrola pri uvozu eDokumentov, ali je dokument mogoče že uvožen. EDOKUMENTI 

19 V DDV11 je dodana možnost izpisa KPR 8a samo po osnovah. SPREMLJANJE PLAČIL 

20 Dodan je davek N9: neodbitni 5% za knjige. SPREMLJANJE PLAČIL 

21 Dodano je sortiranje po priimkih na maski Pregled dopusta. KADROVSKA EVIDENCA 

22 Dopolnitev razširjenega izpisa potnega naloga. KADROVSKA EVIDENCA 

23 Dodano je polje "V valuti knjiženja" v filter za Blagajniške dnevnike. SPREMLJANJE PLAČIL 

24 
V analizo "Zaloga po dokumentih" je dodan stolpec "Datum zadnje nabave", ki izpiše 
datum zadnjega prevzema za ta material. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

 


