#

Standardna nadgradnja UPG106 (17. 8. 2021)

1

Pri izpisu Intrastat podatkov na račun, je dodana vodilna 0, če je teža manj kot 1 kg.

FAKTURIRANJE

2

Nov izpis obvestila o dopustu, kjer se izpiše začasni naslov, če je vpisan, sicer pa stalni
naslov.

KADROVSKA EVIDENCA

3

Dopolnitve za izvoz Mimovrste.

SPLOŠNI DEL

4

Možen je vklop dodajanja izdanega računa v poštno knjigo.

FAKTURIRANJE

5

Izpis v angleščini za certifikate na tečajih.

6

Odpravljena občasna napaka na dobavnicah pri skeniranju dokumenta v PDF.

7

V šifrantu materialov je dodana možnost "desni klik" na gumb Dodaj tip cene. Desni klik
ponudi možnost dodajanja tipa cene k vsem materialom.

VODENJE IZOBRAŽEVALNEGA
CENTRA
BLAGOVNO MATERIALNO
POSLOVANJE
BLAGOVNO MATERIALNO
POSLOVANJE

8

Omogočeno je kodiranje PDF-ja pri pošiljanju zaposlenim.

KADROVSKA EVIDENCA

9

Dodano je opozorilo pri vpisu datuma plačila, če je letnica izven tekočega leta.

SPREMLJANJE PLAČIL

10
11

Dodano je opozorilo pri vpisu datuma Izdaje, DUR in Prejem pri prejetih računih, če je
datum izven tekočega leta.
V primeru, da je vključeno Tiskanje DORO PDF, je na maski za tiskanje dodan gumb, ki
shrani PDF datoteko v določeno mapo.

Modul

SPREMLJANJE PLAČIL
SPLOŠNI DEL

12

Popravek za Rek1A obrazec za dijake in študente za prakso.

PLAČE

13

Popravljeni izpisi (strešice) in dodano polje "Za izplačilo" v postavke potnih nalogov. Na
izpisu je posebej seštevek skupaj in koliko je za izplačilo stroškov.

KADROVSKA EVIDENCA

14

Dodatna polja v izvozu za "Zaposleni po ABC".

KADROVSKA EVIDENCA

15

Na maski Prenos je dodan lookup na polju "Prevzel".

16

Na masko Prevzem je ob potrditvi dodana možnost prikaza okna za popis embalaže.

17

Na strani prejetih računov je omogočeno brisanje računov iz maske eDokumentov.

EDOKUMENTI

18

Na izpis plačil je dodana še številka računa dobavitelja.

SPREMLJANJE PLAČIL

19

Dopolnitve zaradi zakonskih sprememb prevoza na delo.

PLAČE

B2 storitve d.o.o.

BLAGOVNO MATERIALNO
POSLOVANJE
BLAGOVNO MATERIALNO
POSLOVANJE
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