
                                   
 

B2 storitve d.o.o.   UPG105 

# Standardna nadgradnja UPG105 (18. 2. 2021) Modul 

1 Kontrolne dopolnitve priprave eRačuna v 2.0 slogu. EDOKUMENTI 

2 Odprava občasnih težav. 
BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

3 Uskladitev eSlog 2.0 za ProKlik. EDOKUMENTI 

4 Popravek pri pripravi DN-ja iz naročila: vpiše se cena in popusti. NAROČILA 

5 
Ob spreminjanju šifre materiala program zdaj javi, če je kaj zaklenjeno in izpiše aliase, ki 
so zaklenjeni. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

6 Dopolnitev pri kreiranju dobavnice iz PRW, da se vpišejo cene iz DNja. PROIZVODNJA 

7 Dopolnitev pri kreiranju Računa DN iz PRW, da se prepišejo tudi opombe pri postavkah. PROIZVODNJA 

8 V KIR in KPR je v filter dodano polje za sortiranje izpisa. SPREMLJANJE PLAČIL 

9 
Ob potrditvi prevzema in računanju nabavne vrednosti postavke se lahko za delitev 
skupnih odvisnih stroškov prevzema (iz glave) na postavke uporabi delitev po vrednosti 
postavke (default, kot do zdaj) ali pa glede na količino postavke. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

10 Dopolnitve izpisov plačilnih list. PLAČE 

11 Popravek izpisa za eRačune, če v postavki ni šifre postavke (recimo pri storitvah). EDOKUMENTI 

12 Dopolnjen izpis Pregled odprtih predplačil: dodan je še stolpec Odprto. SPREMLJANJE PLAČIL 

13 Dodani so obračuni za Poslovno uspešnost 2020. PLAČE 

14 Dodan je nov stolpec Ure odsotnosti zaradi višje sile in karantene 100%. PLAČE 

15 
Dopolnitev izvoza v excel za dodeljen dopust, da so imena stolpcev poimenovana, ne le 
D1, D2, D3,... 

KADROVSKA EVIDENCA 

16 
Dopolnitev metode za pripravo dobavnice iz DNja. Prej metoda ni prepisala podatkov za 
Intrastat. 

PROIZVODNJA 

17 Na obvestilo o dopustu je dodana možnost štampiljke. KADROVSKA EVIDENCA 

18 Odpravljena je občasna težava z več REK obrazci pri decembrski plači. PLAČE 

19 Popravek formule za krizni dodatek. PLAČE 

20 Popravek pri upoštevanju poslovne uspešnosti na izpisu za dohodnino. PLAČE 

21 Ob prejemu eRačuna se le-ta vpiše tudi v poštno knjigo. EDOKUMENTI 

22 
Na masko predračunov je dodana tabelica z dokumenti (tako kot na računih). Na masko 
računov je na zavihek Dokumenti dodana možnost kopiranja dokumentov iz predračuna, 
če obstaja. 

FAKTURIRANJE 

23 V poštno knjigo je dodana možnost vpisovanja eRačunov. STRANKE 

24 
Dopolnjen postopek uvoza šifranta PU (proračunskih uporabnikov), ker se XML nahaja na 
novem naslovu. 

STRANKE 

25 Na zavihku Dokumenti na predračunih dvojni klik odpre datoteko. FAKTURIRANJE 
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26 Na dobavnici je popravljeno razvrščanje stolpcev, ter skok iz Veza na postavke dobavnice. 
BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

27 
Na predračunu je popravljeno polje Tip cene v postavkah. Stolpec je bil razširjen, čeprav 
je bilo polje skrito. 

FAKTURIRANJE 

28 Šifrant za Intrastat je osvežen za leto 2021. 
BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

29 Osvežena je tabela davčnih številk strank. STRANKE 

 


