
                                  
 

 

 

UPG97 

# Standardna nadgradnja UPG97 3,1 MB (14.2.2018) Modul 

1 Dopolnjen izpis zaloge: dodano polje Lokacija mat ID iz šifranta. 
Blagovno materialno 
poslovanje 

2 
Dodan je izpis po Predvidenem datumu realizacije in Željenem 
datumu dobave. 

Naročila 

3 Dodana je možnost izračuna Jubilejne nagrade v izplačila. Plače 

4 Razširjeno je prikazovanje napak pri pripravi avansov. Plačila 

5 Odpravljena težava pri predolgih imenih v kadrovski. Plače 

6 
Popravek obračuna za izplačilo poslovne uspešnosti: 
spremenjena višina neobdavčenega zneska; upošteva tudi 
prispevke za zaposlene za določen čas (višji prispevki). 

Plače 

7 
Odpravljena napaka pri izpisu predplačila, če je Plačilo ID več 
kot 10 znakov. 

Plačila 

8 

Popravek kontrol ob izdaji računa. Prej je blokiralo izdajo 
računa, če je bila dobavnica izdana znotraj že zaključenega 
obdobja. Zdaj se najprej preveri, ali je dobavnica izdana ali še 
odprta in se blokira le izdajo pri odprti dobavnici. 

Fakturiranje 

9 Pri plačilnem nalogu je predlagana koda namena GDSV. Plačilni nalogi 

10 Pred sklic je dodana oznaka SI12. Fakturiranje 

11 V analizo Pregled prodaje je dodan filter na Drzava ID. Fakturiranje 

12 
Dodana je možnost zmanjševanja količine na že potrjenih 
naročilih. 

Naročila 

13 
V plačilnih nalogih je omogočeno tiskanje QR položnic. 
Nastavitve na željo izvede vzdrževalec. 

Plačilni nalogi 

14 
Odpravljena je napaka pri kreiranju plačilnega naloga iz plačil, 
ker ni pravilno prenašal sklicev. 

Plačila 

15 Dopolnitev pri pripravi XML datoteke za REK1 za PU 1152. Plače 

16 Dopolnitev izpisa za dohodnino, da ne upošteva 1152. Plače 

17 Popravek lestvice olajšav za 2018. Plače 

18 Nova privzeta vrednost za kodo namena (GDSV). Plačilni nalogi 
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19 
Dopolnitev na maski kadrovske, da se v polje Aktiven lahko 
vpiše še kaj drugega. 

Kadrovska evidenca 

20 
Spremembe pri potnih nalogih, da avtomatsko šifrira PNje z 
začetnicami imena in priimka. 

Kadrovska evidenca 

21 
Spremembe pri kopiranju PNja, da na koncu pokaže na novo 
generiran PN. 

Kadrovska evidenca 

22 
V potni naloge je dodana analiza po zaposlenih za izpis potnih 
nalogov. 

Kadrovska evidenca 

23 
Dodana možnost generiranja zaporedne številke za uporabo v 
spajanju dokumentov. 

Kadrovska evidenca 

24 Popravek za iREK obrazec: dodani sta polji B061 in B06b. Plače 

25 Preko INIja lahko nastavimo, kako stare račune še prenašamo. Registrska blagajna 

 


