
                                  
 

 

 

UPG99 

# Standardna nadgradnja UPG99 31,1 MB (15.10.2018) Modul 

1 Popravek pri analizi Zaposleni po ABC. Kadrovska evidenca 

2 
Popravek napake, če je v nastavitvah programa vpisan dodaten tekst pri 
telefonski številki. 

Splošni del 

3 V kodo je dodana možnost kreiranja črtne kode za izpis na dokumentih. Splošni del 

4 

Popravek pri računanju Znesek BD pri analizi Plačano. Težava je bila pri 
dokumentih, ki na davčni strani niso imeli nič vpisano, pa program ni znal 
računati razmerja med osnovo in davkom. Zdaj v teh primerih enostavno 
izpiše znesek plačila. 

Spremljanje plačil 

5 V izvozu je popravljena delovna doba od datuma zaposlitve do danes. Kadrovska evidenca 

6 Dopolnjena koda za lookup, da avtomatsko upošteva Aktiven=Da,Ne. Splošni del 

7 
Popravki na masko za predogled, da gladko premikanje s koleščkom po 
poročilu. 

Splošni del 

8 Popravki okoli tiskanja (Doro PDF Writer). Splošni del 

9 
Na masko za izbiro tiskanja/predlogled/email/... je dodana možnost 
privzete povečave izpisa. Desni klik na gumb z lupo, potem pa lahko 
izbereš začetno povečavo izpisa na zaslonu. 

Splošni del 

10 
Popravek pri analizi Poročilo o dobavah, ker je izpisalo samo dobave 
aktivne stranke. 

Spremljanje plačil 

11 
Na maski za honorarje je dodana kontrola na lookup za zaposlenega, da 
skrije vse NE aktivne. 

Plače 

12 Popravek pri zaokroževanju na maski za obročno plačevanje. Spremljanje plačil 

13 Vklop Edit načina na maski CRMja, potem ko se doda nov zapis v terjatve. CRM 

14 Odpravljena napaka pri zaokroževanju zneskov pri tiskanju nalepk. 
Blagovno materialno 
poslovanje 

15 Dopolnitve pri odsotnosti zaposlenega: sortiranje po datumu. Kadrovska evidenca 

16 
Odpravljena napaka pri pripravi paketa za plačila: Share violation pri vpisu 
podatkov. 

Registrska blagajna 

17 
Odpravljena težava pri uvozu eRačuna iz maila (Outlook), če je bil eRačun v 
ZIP datoteki (in ne kot samostojen XML). 

eDokumenti 

18 Odpravljena težava pri dearhiviranju ZIP datotek, ki jih narediš s podpisom. eDokumenti 

19 Dopolnitev za spremljanje datumov predvidnega zaključka DNja. Evidenca dela 

20 
Dopolnitev pri računanju olajšav za plače: olajšavi za zaposlovanje za 
nedoločen čas je dodan pogoj, da pred nastopom dela ni bil 6 mesecev 
zaposlen. 

Kadrovska evidenca 
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21 
Dopolnitev arhiviranja tudi za primeru uporabe UNC poti (ne le mapiranih 
diskov). 

Splošni del 

22 Pri uvozu tečajne liste je prišlo do napake, ker je bila stran premaknjena. Šifranti 

23 Popravek v razbitju po Str mestih, da pravilno zaokroži zadnjo postavko. Spremljanje plačil 

24 
V Načine plačila je dodan mali opomnik ob kreiranju PP, da spodaj izpisuje, 
kateri PP trenutno kreira. 

Spremljanje plačil 

25 
Na ekranu Dokumenti stranke, Seznam zamudnikov je dodana možnost 
dvojnega klika na polju Zapade, da se odprejo podatki v plačilih o 
dokumentu. 

Šifrant strank 

26 Dodatna stabilizacija pri pošiljanju računa na FURS. Splošni del 

27 Dodana so polja za razbitje po Projekt ID v tabelo razbitij prejetih računov. eDokumenti 

28 
Dodana je možnost filtriranja prejetih e-računov pred podpisovanjem: 
izberemo lahko le tiste, pri katerih smo na vrsti za podpis. 

eDokumenti 

29 Pri analizi Poročilo o delu so dodani gumbi za Zgodovino. Evidenca dela 

30 Pohitreno je prenašanje dogodkov iz SPW v GKW. Glavna knjiga 

31 Pohitreno je knjiženje temeljnic. Glavna knjiga 

32 Vpis EMŠO pri otroku ni več obvezen. Kadrovska evidenca 

33 Dodana so polja za opis invalidnosti in delovnega časa. Kadrovska evidenca 

34 
Na plačilni listi je zdaj možno izpisat tudi vrstico z delovno dobo in še 
neporabljenim dopustom. 

Plače 

35 
Popravek pri pripravi pogodbenih računov "za nazaj". Napačno predlagan 
Datum DUR in opis meseca. 

Fakturiranje 

 


