
                                  
 

 

 

UPG98 

# Standardna nadgradnja UPG98 6,2 MB (24.5.2018) Modul 

1 V ToDo zapise je dodano polje Enota. CRM 

2 Odpravljena napaka pri pošiljanju izpisa kot PDF na VEČ 
naslovov (kljukica "Razdeli PDF" na maski za tiskanje). 

Splošno 

3 Dodana je možnost priprave UPN obrazca iz računov. Fakturiranje 

4 Pohitren je opomnik. Kadrovska evidenca 

5 Dodani sta polji za vozniški izpit in poskusno delo. Kadrovska evidenca 

6 Dopolnjena je maska Pregled dopusta (več stolpcev) in 
odpravljena je občasna napaka pri zapisovanju podatkov. 

Kadrovska evidenca 

7 Dodana je možnost prikaza UPN QR, ki so narejeni iz računa 
(modul Fakturiranje). 

Plačilni nalogi 

8 Dodana je kontrola na zavrnjene eRačune in prikaz le-teh ob 
zagonu programa. 

Splošno 

9 Dopolnitev prikaza in računanja delovne dobe. Kadrovska evidenca 

10 Ob prenosu ToDo-ja se v novo nastali zapis vpiše tekoči datum. CRM 

11 Po kreiranju vrstice stoji fokus na polju za vpis opombe. CRM 

12 Dopolnitev pri preklicu Intrastata: zbriše preklican dokument, 
da je možno ponovno pripraviti XML datoteko. 

Blagovno materialno 
poslovanje 

13 Popravljeno osveževanje tabele z doseženimi cenami na lookup 
maski. 

Blagovno materialno 
poslovanje 

14 Spremenjeni izpisi, da se TEL in TRR izpisujeta na nov način. Blagovno materialno 
poslovanje 

15 Spremenjeni izpisi, da se TEL in TRR izpisujeta na nov način. Fakturiranje 

16 Pregled dopusta je razširjen. Kadrovska evidenca 

17 Nov modul za terjatve strank. CRM 

18 Na izpisih računov je popravljena dolžina naročilnice. Fakturiranje 

19 Dodana je možnost iskanja podvojene številke računa 
dobavitelja po celi bazi, ne le po istem tipu dokumenta. 

Spremljanje plačil 

20 Modulu Terjatve strank je dodana priprava Urnika terjatev. CRM 



                                  
 

 

 

UPG98 

21 Pohitreno delovanje pri polnjenju tabele dokumentov za BI 
analize. 

Splošno 

22 Popravek na izpisih dobavnice, ki niso delovali s Paradox 9 
gonilniki. 

Blagovno materialno 
poslovanje 

23 V terjatvah je podaljšano polje za e-mail (kontaktni podatek). CRM 

24 Popravek na maski dobavnic, ker je javljalo GPF napako ob 
poskusu Find/Replace na stolpcu Skladišče ID. 

Blagovno materialno 
poslovanje 

25 Dodatno vodenje za GDPR. Kadrovska evidenca 

26 Dodatno vodenje za GDPR. CRM, Stranke 

27 V filtre za DDV analize je dodano polje Stranka ID, za lažje 
iskanje napak pri obračunu. 

Spremljanje plačil 

28 Dodano je "zapiranje" že plačanih terjatev. V nočnem postopu 
kreiranja dokumentov stranke se za vsak račun, ki je plačan, v 
tabeli terjatev označi "Opravljeno"="Da" za vsa terjanja 
plačanega računa. 

Spremljanje plačil 

29 Popravek obračuna letnih ur za 2018 (uporabi se v začetku leta 
2019). 

Plače 

30 V šifrantu materialov je dodano odpiranje datoteke na dvojni 
klik. 

Blagovno materialno 
poslovanje 

31 Odpravljena občasna napaka pri izpisu odsotnosti zaposlenega. Kadrovska evidenca 

32 Dodatni podatki se lahko pregledujejo in zapisujejo tudi za 
osebe v spodnji tabeli. 

CRM 

33 Izbris po GDPR briše podatke v strankah (vse tabele in 
dokumente), anonimizira po dokumentih (dobavnice, 
predračuni, naročila, DN) in v SPW izbriše naziv stranke povsod, 
razen pri računih, avansih in dobropisih. Izbriše podatke v PNW. 

CRM, Stranke 

34 Popravki zaradi Win10 - 1803 nadgradnje. eDokokumenti 

35 Dodana je analiza za izpis strank po kriterijih v dodatnih 
podatkih. 

CRM 

36 Popravek v registrski blagajni pri tiskanju txt računov. Registrska blagajna 

 


