
                     

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. 

UPG110 

- Popravek pri pripravi datoteke za GLS pošiljanje, da vedno upošteva nastavljen 25% davek za 

Hrvaško. 

- Ob brisanju dobavnice se v bmw.log zapiše podatek o brisanju. 

- Dopolnjen je izpis trenutne zaloge, da izpiše število decimalk, kot je nastavljeno v ENM 

šifrantu. 

- Na šifrantu materiala je dodana kartica "Specifikacija zaloge po NC". 

UPG109 

- V tabelo cen je dodano polje "Spremenjeno" (datum). Zapiše se datum zadnje spremembe 

cene. 

UPG108 

- Očiščena je forma za dobavnice. Odstranjenih nekaj sklicev na metode, ki se ne uporabljajo. 

- Odstranjeno je okno za prikaz preračuna iz SIT v EUR. 

- Ko na prevzemu narediš dvojni klik na številki prevzema, ga pokaže v plačilih. Če ga ne najde 

po polju "Dokumenti ID", išče tudi po "Vezni dokument". 

- Manjše dopolnitve za Intrastat. 

- Na tujih izpisih je za dobavnico in dobropis dodan pogoj, če je enota KOM ali KOS, se izpiše 

PCS. 

- V analizo Zaloga z nabavnimi cenami je dodan še stolpec "Marža %". 

UPG107 

- Na izpis dobropisa je dodan procent popusta. 

- Opcijsko je dodana možnost vpisa embalaže na material. Ta podatek se uporabi pri kreiranju 

seznama embalaže. Doda se k seznamu embalaže, ki je popisan na glavi dobavnice. 

- Na filter za "Mirujočo zalogo (brez prevzemov)" je dodano polje "Briši količine 0". Postopek 

na koncu izbriše iz seznama materiale, katerih količina je 0 (<0,001 in >-0,001). 

- Dopolnitve za Intrastat 2022. Prešifriranje šifer za intrastat. 

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; 


