
                                   
 

B2 storitve d.o.o.   UPG107 

# Standardna nadgradnja UPG107 (31.1. 2022) Modul 

1 Dodana možnost izpisa kataloške številke na izpise ND. NAROČILA 

2 Dopolnitev pri številčenju faz. Možno je nastaviti začetno fazo v glavi DN-ja. PROIZVODNJA 

3 
Popravek maske za potne naloge: prihajalo je do napake pri nastavljanju filtra (po 
zaposlenem, statusu,...), če ni bilo nobenega potnega naloga za prikaza (noben PN ni 
ustrezal filtru). 

KADROVSKA EVIDENCA 
– POTNI NALOGI 

4 Izboljšano dodajanje dokumentov na zavihek Dokumenti. OSNOVNA SREDSTVA 

5 Dodana možnost drugega konta pri nastavitvah za kreiranje temeljnice. OSNOVNA SREDSTVA 

6 Možnost izklopa lookup polj, če ni modula Glavna knjiga. OSNOVNA SREDSTVA 

7 Dodano filtriranje po "Pripravil". PROIZVODNJA 

8 Dodano je Str. mesto iz glave računa v tabelo "Pregled vrednosti po računih". FAKTURIRANJE 

9 Popravek XML datoteke za eDavke, v primeru bolniške in obdavčljivega prevoza na delo. PLAČE 

10 Pri preverjanju potencialnih strank za eRačune izpiše seznam teh strank, ne le število. STRANKE 

11 Možno je vpisati negativen znesek v polje Znesek BD. SPREMLJANJE PLAČIL 

12 Popravljeno, da je možno resetirati razvrstitev stolpcev na maski Spremljanje plačil. SPREMLJANJE PLAČIL 

13 Dopolnjene glave izpisa, da upoštevajo nastavitve za izpis TRR, TEL in Opomb. SPREMLJANJE PLAČIL 

14 Na izpis dobropisa je dodan procent popusta. 
BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

15 
Opcijsko je dodana možnost vpisa embalaže na material. Ta podatek se uporabi pri 
kreiranju seznama embalaže. Doda se k seznamu embalaže, ki je popisan na glavi 
dobavnice. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

16 
Pri dodajanju dokumentov (velik [+] na maski) program ponudi tudi seznam dokumentov, 
ki so prilepljeni v CRM, na zavihek Dokumenti. Namenjeno za letne pogodbe, naročilnice, 
..., ki jih je potrebno priložiti k eRačunu. 

eDOKUMENTI 

17 
Odpravljena napaka pri prilaganju dokumenta k računu in predračunu, ki se je občasno 
pojavila pri skeniranju in prilaganju PDF seznama. 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

18 
Na filter za "Mirujočo zalogo (brez prevzemov)" je dodano polje "Briši količine 0". 
Postopek na koncu izbriše iz seznama materiale, katerih količina je 0 (<0,001 in >-0,001). 

BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

19 
V CRM je dodan zavihek "Dokumenti", ki je namenjen shranjevanju dokumentov, 
povezanih s stranko. Recimo naročilnice, pogodbe, ... Stolpec eRacun pomeni, da se 
dokument pojavi kot izbira pri prilaganju dokumentov na eRačun. 

CRM 

20 Dopolnitve za Intrastat 2022. Prešifriranje šifer za intrastat. 
BLAGOVNO MATERIALNO 
POSLOVANJE 

21 Dopolnitev DDV knjig. SPREMLJANJE PLAČIL 

22 
Dopolnjeno določanje tipa prevzema in skladišča, ko se iz DP kreira prevzem. Prej se je ob 
kreiranju prevzema vedno vpisalo privzeto skladišče za prevzeme, zdaj pa se iz tabele 
nastavitev za skladišča (v BMW) prebere vrstica "Prevzem | NAW - tip prevzema". 

NAROČILA 

23 Dodan letni sklad ur za 2022 in 2023. PLAČE 

24 Na predračun je dodana možnost tiskanja QR kode. FAKTURIRANJE 

 


