
                                  
 

 

 

UPG96 

# Standardna nadgradnja UPG96 11,25 MB (22.11.2017) Modul 

1 
V primeru, da je račun že plačan in NIMA vpisanega datuma 
valute, se vpiše sistemski datum. 

eDokumenti 

2 Odpravljena napaka v kombinaciji s KADROVSKA EVIDENCA 4.5. Plače 

3 Odpravljena občasna napaka pri uvozu podatkov iz XLSa. Plače 

4 
Fokus maske za vnos materiala pri odpiranju maske skoči na 
zadnji uporabljeni zavihek. 

Blagovno materialno 
poslovanje 

5 
Odpravljene napake pri postavljanju filtrov na maski potnih 
nalogov. 

Kadrovska evidenca 

6 
Dodan je nov izpis za odprte račune (na Win tiskalnik), da ni 
enak izdanemu računu. 

Registrska blagajna 

7 
V nastavitvah zaposlenega je možno sliko zdaj dodati tudi z 
brskalnikom do datoteke. 

Splošni del 

8 
Urejeno seštevanje po polju Količina in prikaz na maski. Ne 
vpliva na razpored stolpcev in bolj stabilno delovanje. 

Blagovno materialno 
poslovanje 

9 
Urejeno seštevanje po polju Količina in prikaz na maski. Ne 
vpliva na razpored stolpcev in bolj stabilno delovanje. 

Fakturiranje 

10 
Urejeno seštevanje po polju Količina in prikaz na maski. Ne 
vpliva na razpored stolpcev in bolj stabilno delovanje. 

Naročila 

11 
Omogočeno je uvažanje eRačunov iz določene podmape v 
outlooku. 

eDokumenti 

12 
Odpravljena napaka na Paradox 9, ko pri vpisu ure v ToDo s 
preslednicami vpisuje samo 0:00. 

CRM 

13 
Izdelan je dodatek za pripravo CSV datoteke s podatki za GLS 
dostavo. Instalacija je možna po dogovoru z vzdrževalcem 
programa Firma. 

Blagovno materialno 
poslovanje 

14 Povezava na novo Splošni deletna stran B2. Splošni del 

15 Uporaba nove verzije ISLja. Splošni del 

16 
Posodobljen izpis: na izpis je dodano polje GSM in eMAil, v 
answer pa še nekaj ostalih novih polj. 

Stranke 

17 
Popravki na maski, ker se je občasno pojavila napaka ob izdaji 
naročila, če si imel izklopljen filter (Pokaži VSE) in si potrdil 
naročilo. 

Naročila 



                                  
 

 

 

UPG96 

18 Dodano je iskanje po naročilih. Naročila 

19 Dodana je možnost tiskanje QR posebnih položnic. Plačilni nalogi 

20 V potne naloge dodan je izpis Razširjen obračun. Kadrovska evidenca 

21 Poenostavljeno iskanje in dodani komentarji na gumbih. Naročila 

22 Dopolnitve v filtru. Naročila 

23 
V filter za analizo je dodano še polje Dobavitelj ID, ki v rezultat 
upošteva dobavitelja z največjo prioriteto v šifrantu (ali pa 
prvega). 

Naročila 

24 Dodan je index po polju Številka naročilnice. Naročila 

25 Na izpis obvestila o dopustu je dodan Naziv delovnega mesta. Kadrovska evidenca 

26 

Dopolnitev pri pripravi XML datoteke za REK2 obrazec v 
honorarjih. Po novem program v filtru vpraša tudi za obdobje, 
za katero so bila izplačila narejena in to vpiše v F11 v XML 
datoteko. 

Plače 

27 
V šifrant opreme je za lažje iskanje po šifrantu dodano še polje 
"Nalepka", ki je nalepljena na opremo. Polje je dodano tudi na 
lookup in omogočeno urejanje po stolpcu. 

Osnovna sredstva 

28 Dodane še nekatere šifre ENM iz EAN šifranta. eDokumenti 

29 Dopolnjen je izpis potnega naloga, zaradi težavah s šumniki. Kadrovska evidenca 

 


