Vsebina nadgradenj za modul Blagovno materialno poslovanje
Pred vami je seznam nadgradenj z navedbami popravkov in dodatkov za modul Blagovno materialno
poslovanje v padajočem vrstnem redu. V kolikor posamezna nadgradnja ni navedena, to ne pomeni,
da v sami nadgradnji dodatkov za modul Blagovno materialno poslovanje ni. V tem primeru so
spremembe izvedene v sami kodi, bazi ali drugih knjižnicah. Vedno je nujno namestiti vse manjkajoče
nadgradnje po zaporedju od najmanjše do največje. Pred namestitvijo nadgradnje obvezno izvedite
arhiviranje podatkov.
UPG106
- Odpravljena občasna napaka na dobavnicah pri skeniranju dokumenta v PDF.
- V šifrantu materialov je dodana možnost "desni klik" na gumb Dodaj tip cene. Desni klik
ponudi možnost dodajanja tipa cene k vsem materialom.
- Na maski Prenos je dodan lookup na polju "Prevzel".
- Na masko Prevzem je ob potrditvi dodana možnost prikaza okna za popis embalaže.
UPG105
- Odprava občasnih težav.
- Ob spreminjanju šifre materiala program zdaj javi, če je kaj zaklenjeno in izpiše aliase, ki so
zaklenjeni.
- Ob potrditvi prevzema in računanju nabavne vrednosti postavke se lahko za delitev skupnih
odvisnih stroškov prevzema (iz glave) na postavke uporabi delitev po vrednosti postavke
(default, kot do zdaj) ali pa glede na količino postavke.
- Na dobavnici je popravljeno razvrščanje stolpcev, ter skok iz Veza na postavke dobavnice.
- Šifrant za Intrastat je osvežen za leto 2021.
UPG104
- Narejen je izpis Zaloga po dokumentih, brez stolpca Datum zadnje nabave.
UPG103
- Dodatne kontrole pri izdaji dobropisov in bremepisov, da so vpisane možne količine in pravi
materiali.
- Popravek v metodi za preverjanje zaloge, ker na nekaterih BDE nastavitvah javi, da query
nima checked fields.
- V analizo "Zaloga po dokumentih" je dodan stolpec "Datum zadnje nabave", ki izpiše datum
zadnjega prevzema za ta material.
UPG102
- Dodana je možnost vpisa podatkov v prevzem iz eDokumentov.
- Dodan je stolpec "Datum pred real" v tabelo na zavihku "Zaloga" v šifrantu materialov.
UPG101
- Popravek v kodi za zaračunavanje več dobavnic hkrati, pri sestavljanju opombe na računu.
Zdaj lahko v INI določimo, kateri podatki se bodo prikazali na opombi v računu.
- Dopolnjena koda, da se lahko ob zaračunavanju ENE dobavnice pripravi še PDF izpis kot
dokument pri računu.
- Na masko prevzemov je dodan gumb [...], ki iz plačil prepiše številko prejetega računa in
datume.
- Na zbirniku so popravljeni stolpci.

UPG100
- Na dobavnicah je dodana analiza RVCja po postavkah: "Dobavnice - material - dobavnice
RVC";
- Popravki pri metodi za prešifriranje materialov. Težava je bila v primeru nezaključenih
podatkov: tabela nivelacij;
- Dodana je možnost opozorila na zalogo pod minimalno ob vpisu količine na dobavnici;
UPG99
- Odpravljena napaka pri zaokroževanju zneskov pri tiskanju nalepk;
UPG98
- Dopolnitev pri preklicu Intrastata: zbriše preklican dokument, da je možno ponovno pripraviti
XML datoteko;
- Popravljeno osveževanje tabele z doseženimi cenami na lookup maski;
- Spremenjeni izpisi, da se TEL in TRR izpisujeta na nov način;
- Popravek na izpisih dobavnice, ki niso delovali s Paradox 9 gonilniki;
- Popravek na maski dobavnic, ker je javljalo GPF napako ob poskusu Find/Replace na stolpcu
Skladišče ID;
- V šifrantu materialov je dodano odpiranje datoteke na dvojni klik;
UPG97
- Dopolnjen izpis zaloge: dodano polje Lokacija mat ID iz šifranta;
UPG96
- Fokus maske za vnos materiala pri odpiranju maske skoči na zadnji uporabljeni zavihek;
- Urejeno seštevanje po polju Količina in prikaz na maski. Ne vpliva na razpored stolpcev in bolj
stabilno delovanje;
- Izdelan je dodatek za pripravo CSV datoteke s podatki za GLS dostavo. Instalacija je možna
kot dodatek, po dogovoru z vzdrževalcem programa Firma;
UPG95
- V metodo Zaloga-Preveri podatke je dodano polnjenje polj EAN, Tip materiala in Lokacija
materialov tabeli Zaloge;
- Dopolnjena maska za prenose, ki ne vklopi več Edit načina, če ni odprtih prenosov;
UPG94
- Dodana je možnost kopiranja šifre in količine na dobavnico iz odložišča;
- Na Lookup ekranu je povečano polje za prikaz zaloge materiala;
- Dodana je možnost kopiranja šifre in količine na prenosnico iz odložišča;
- Dodana možnost skrivanja cen na lookup maski materialov;
- Spremenjeno obnašanje ob napaki pri uvozu dobavnic na strežniku. Program NE izbriše ZIP
datoteke, ampak obvesti uporabnika, da odpravi težavo (običajno je to zaklenjen dokument)
in naj ponovi postopek uvoza;
- Odpravljena napaka pri odpiranju lookup-a za materiale, v primeru skrivanja cen;
- Na maski dobavnic je na polju "Tip prodaje" možen klik in izbira spremembe tipa dobavnice
(tudi na izdanih);
UPG93
- Dodani gumbi za filter po poljih Grupa;

-

V analize za dobavnice je dodano branje zadnjega vpisa iz filtra;
Na dobavnici je v polje z nazivom stranke preko ctrl+presledek omogočen vpis kontakta;
Razširjena so obvestila o težavah pri prenosu podatkov ambulantne prodaje iz postaje na
centralo in obratno;

UPG92
- V analizo "Okoljska dajatev" je dodana še opcija izpisa odpisov, ne le dobavnic, ker je tudi za
odpisane artikle potrebno plačati razgradnjo;
- Odpravljeno napačno preverjanje pravic ob kliku na gumb Šifrant na maski Zaloga;
- Obdelana občasna napaka pri uvozu cenika iz excela;
- Dopolnitev v metodi "Pokaži", ki pokaže dokumente na dvojni klik. Dodana je kontrola na
pravice za dostop do mask;
UPG91
- Možno je nastaviti, ali naj program ob vpisu dobavnice ali računa poišče zadnjo uporabljeno
prodajno ceno za stranko in jo vpiše v dokument;
- Ob izdelavi dobavnice iz Predračuna in potem zaračunavanju dobavnice, se na račun dodajo
tudi storitvene postavke iz predračuna;
UPG90
- V glavo dobavnice je dodano polje Izvorni dokument;
- Dodana je možnost nastavitev privzetih vrednosti za prištevanje odv. stroškov v Intrastat;
- Pri pripravi inventurnega prevzema se vpiše tudi Davek ID v postavke prevzema;
- Odpravljena je napaka ob vpisu rabata na glavi prevzema. Program je preračunal davke in
zbrisal Davek ID;
- V izpis cenikov je dodano še filtriranje po Grupah;
UPG89
- V tabeli preteklih dokumentov (doseženih cen materiala) se lahko izvede dvojni klik na polju
Dokument ID;
- Na maski prevzemov je spremenjena koda na polju Intrastat Pogoji dobave. Namesto šifre
DAF je sedaj šifra DAP;
- Ob izdaji računa se ob napaki pri izdaji dobavnice prekine postopek izdaje računa in račun
ostane odprt;
- Dodana je analiza Seznam materialov, ki izpiše seznam materialov po filtru;
- Dodana je možnost pomnenja vrstnega reda stolpcev na prevzemu. Premikanje z ukazom
CTRL+R si maska zapomni;
- Na maski za kalkulacijo je povečana resolucija na 800*600. Dodano je premikanje stolpcev z
miško in pomnenje zadnje pozicije stolpcev;
UPG88
- Popravljeni izpisi, da se polje Naročilnica izpiše tudi daljše;
- V šifrantu materialov je Davek ID zdaj obvezno polje;
- Možna je kontrola ob izdaji prevzema, ali so Intrastat podatki vpisani. Velja samo za
prevzeme EU=Da in Vrsta DDV=Tujina;
- Dodana je kontrola ob izdaji prevzema, ali so vsa polja Davek ID vpisana;
- Popravki pri vpisu ZAD- cene v cenik. Vpiše se le, če je različna od 0;

- Dopolnitev izpisa prevzemnega lista za proizvodnjo;
UPG87
- Ob pripravi na eRačune, je posodobljen ekran za zajem dobavnic: opomba je na novem zavihku,
vidnih je več postavk;

-

Dopolnitev lookupa na material;

Odpravljena napaka ob prekopu v tabelarični pregled materialov, ker je prišlo do težave pri
uporabi PgDown;
Sprememba pri kopiranju materiala, da se ne kopirajo cene pri dobaviteljih, če se ne kopirajo
cene iz cenika;

UPG86
- Država porekla ni več obvezen podatek za dobavno stran intrastata (Dobavnice);
- Dodano polje Odprl na masko prevzemov, da se vidi, kdo je odprl prevzem in kdo ga je
potrdil;
- V nastavitvah je možno izbrati, iz katerega polja se polni podatek Izjava na dobavnici: ali iz
"Izjava" v šifrantu strank ali iz "Pogodba" v šifrantu strank;
- Pri intrastatu za dobavnice po novem ne upošteva dobavnice, če je Vrsta DDV = "Domač";
- V analizo "Kartica materiala - količinska" je dodano še polje Stranka ID Naredi kartico
materiala samo za dobave tej stranki;
- V glavo dobavnic je dodano polje "Stevilka pogodbe" in "Datum pogodbe". Podatek se polni
ob vnosu stranke iz šifranta strank;
- V šifrantu materialov so dodana polja Grupa1 do Grupa5 za dodatno filtriranje v lookupih;
- Dodana je koda za dodatek po naročilu: Okoljska dajatev;
UPG85
- Polje Naročilnica je na prevzemu in dobavnici podaljšano na 25 znakov;
- Dodana je možnost vklopa kontrole blokade strank (vzdrževalec);
- Dopolnjena je metoda za intrastat, da v Intrastat vrednosti ne upošteva davka;
- Dodan je zavihek z zgodovino cen (enako, kot na lookupu);
- Na dobropis je dodan gumb Kopiraj;
- Na izpis inventure je dodano še polje Lokacija materiala iz šifranta mateialov;
- V polje Izdal na dobavnici se ob izdaji vpiše trenutno prijavljenega uporabnika;
- Pri izpisu popisnih listov inventure je dodana opcija v filter, da lahko izpišem le tiste postavke,
ki še nimajo vpisanega stanja;
- Na vnosu materialov je spremenjen vpis dodatnih parametrov. Za iskanje datoteke na disku
(npr. slika artikla) je potrebno narediti dvojni klik na polju. Ni več gumba [...];
- Polje AOP je dodano v analize po prevzemih in dobavnicah;
UPG84
- Odpravljena občasna napaka pri tiskanju EAN13 nalepk;
- Ob odpiranju maske in na novi dobavnici, se kazalec postavi na Stranka ID;
- Kopiranje materiala ponudi opcijo, kaj naj se kopira;
- Z dvojnim klikom je možno iz prevzema skočiti na dokument v plačilih (RAC D);
- Ob zaračunavanju dobavnice program preveri, ali je dobavnica nastala iz ND ali predračuna in
lahko ponudi dodajanje storitvenih postavk iz tega dokumenta na račun;
UPG83

-

Pohitreno iskanje ob menjavi indexa, ko se premikamo med stolpci;
Na maski Zaloge je dodana analiza Gibanje zaloge, ki po dnevih prikaže skupne nabave in
prodaje;

- Pri pripravi dobavnice iz predračuna se prenese tudi polje Opis iz predračuna;
- Na lookup-u se ob pritisku na F9 obarva gumb Nov;
- Na izpis bremepisa je dodan še podatek o številki dobavnice dobavitelja;
- V analizi Popravi dobavnico je dodana tudi sprememba naziva postavke;
UPG82
- Dodana možnost rotiranja stolpcev na maski dobavnic;
- Lookup za materiale je prilagojen na enoten način hitrega iskanja: ko se postaviš v stolpec, se
vključi index po tistem polju;

-

Pri preverjanju zaloge v primeru težjih napak izpiše še podatke trenutnega zapisa (da lahko
najdeš material ali šifro skladišča);

- Na vse maske je dodan gumb za preklop statusa;
- V tabelarične preglede je dodano urejanje in filtriranje po stolpcih ter hitro iskanje;
- V šifrant materiala je dodana Lokacija;
- V prevzeme je dodano polje Projekt;
- V filter za analize po dobavnicah in prevzemih je dodano polje Projekt;
UPG81
- Dodana analiza za izpis nalepk s cenami iz prevzema;
- Dodelana koda za filtriranje po skladišču in tipu materiala;
UPG80
- Iskanje po dobavnicah je razširjeno še z iskanjem naziva materiala;
- Na ekranu Zaloga je dodana analiza, ki izpiše rezervacije materialov in dokumente;
- Dodatni seštevki na izpisu za intrastat;
- Odpravljena občasna napaka pri računanju vrednosti prevzema, če je bil prevzem storniran;
- Na masko zaloge je dodano polje EAN;
- Dodana je možnost zoomiranja form: Dobavnica, Prevzem, Zaloga;

