Vsebina nadgradenj za modul Spremljanje plačil
Pred vami je seznam nadgradenj z navedbami popravkov in dodatkov za modul Spremljanje plačil v
padajočem vrstnem redu. V kolikor posamezna nadgradnja ni navedena, to ne pomeni, da v sami
nadgradnji dodatkov za modul Spremljanje plačil 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
- Dodano je opozorilo pri vpisu datuma plačila, če je letnica izven tekočega leta.
- Dodano je opozorilo pri vpisu datuma Izdaje, DUR in Prejem pri prejetih računih, če je datum
izven tekočega leta.
- Na izpis plačil je dodana še številka računa dobavitelja.
UPG105
- V KIR in KPR je v filter dodano polje za sortiranje izpisa.
- Dopolnjen izpis Pregled odprtih predplačil: dodan je še stolpec Odprto.
UPG104
- Odstranjena omejitev D9 in N9 davka na "Blago". Zdaj je lahko blago=Da/Ne.
- Odpravljena napaka pri odpiranju Explorerja s seznamom XML datotek za DDV obračun.
UPG103
- Lepotni popravki DDV knjig.
- Dodana je analiza "Seznam preplačanih računov", ki vrne seznam preplačanih računov z
datumi plačil.
- V DDV11 je dodana možnost izpisa KPR 8a samo po osnovah.
- Dodan je davek N9: neodbitni 5% za knjige.
- Dodano je polje "V valuti knjiženja" v filter za Blagajniške dnevnike.
UPG101
- Dodano je preverjanje podatkov pri DDV obračunih, ki se izvaja vedno ob zaganjanju knjig ali
obračuna DDVja. Napake javi če:
o je Davek % vpisan, Davek pa je 0,
o je Davek % 0, Davek pa vpisan (razen samoobdavčitve),
o ni ujemanja davka in osnove iz postavk in glave dokumenta,
o so vsi datumi manjši od konca obdobja, datum za DDV pa ni vpisan (če je Davek <> 0),
o kje kateri izmed datumov na dokumentu < 1.1.1990 ali večji od today()+10 let.
- V analizo "Preveri" je dodana primerjava zneskov dokumenta v plačilih s tistim v fakturiranju.
Primerja se podatke iz glave plačil in seštevka postavk v fakturiranju.
- Spremenjen je način delovanja gumba Samoobdavčitev: po novem se v novo vrstico vpiše
tudi % davka iz prejšnje vrstice.
UPG100
- Plačano za pobot: popravljen izpis za PDox 9, da ne seka robov.
UPG99
- 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.

-

Popravek pri analizi Poročilo o dobavah, ker je izpisalo samo dobave aktivne stranke.
Popravek pri zaokroževanju na maski za obročno plačevanje.
Popravek v razbitju po Str. mestih, da pravilno zaokroži zadnjo postavko.
V Načine plačila je dodan mali opomnik ob kreiranju PP, da spodaj izpisuje, kateri PP trenutno
kreira.

UPG98
- Dodana je možnost iskanja podvojene številke računa dobavitelja po celi bazi, ne le po istem
tipu dokumenta.
- V filtre za DDV analize je dodano polje Stranka ID, za lažje iskanje napak pri obračunu.
- 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.
UPG97
- Razširjeno je prikazovanje napak pri pripravi avansov.
- Odpravljena napaka pri izpisu predplačila, če je Plačilo ID več kot 10 znakov.
- Odpravljena je napaka pri kreiranju plačilnega naloga iz plačil, ker ni pravilno prenašal sklicev.
UPG95
- Popravki na maski za razbijanje po stroškovnih mestih. Možno je shranjevanje po zneskih in
po %.
UPG93
- Dodana je kontrola ob storniranju dokumenta v plačilih, če je le-ta že bil poslan na FURS. Če
program do sedaj ni znal narediti protidokumenta, je ponudil brisanje, kar pa ni OK pri
dobropisih.
- V analizo Razbij po str mestih je dodana kontrola (blokada) na knjižene vrstice.
- Odpravljena je občasna težava v primeru več obrokov, spremembe prvega obroka in
določitve začetne številke večje od 1.
- V tabeli predlogov za zapiranje plačil ni več zapadlih predračunov in naročil.
- Gumba za predplačilo in samoobdavčitev sta vedno vidna, imata pa kontrole, da mora biti
uporabnik na pravem zavihku.
- Odpravljena napaka, da se občasno ni kreiral dobropis pri stornaciji računa v plačilih.
UPG92
- Storniran in neplačan predračun se v plačilih briše.
- Odpravljena je težava pri izpisu dobropisa pri strankah, ki nimajo davčne blagajne.
- Pri vpisu gotovinskega plačila program dodatno prevera ali se plačilo nanaša na lanski
dokument in tedaj ne pošlje računa na FURS.
- V filter analize Kartica stranke sta dodani polji za Vrsto DDV in EU.
- Vrnjena je možnost izpisa KZ-** dokumentov kot dobropisa.
UPG91
- Dopolnjene so kontrole pri vpisu gotovine v dokument.
- Odpravljena napaka pri vpisu Plačila ID na dokument, ki nima povezave z davčno blagajno.
- Na polje Davek ID je dodana kontrola, da je vedno vpisan.
UPG90

UPG89
UPG88
UPG87
-

Dopolnitve kode zaradi davčne blagajne.
Osvežen je ekran Spremljanje plačil.
Manjše prilagoditve v predpripravi za izpis avansa zaradi kreiranja eAvansa.
Popravljeno premikanje med zavihki in aktivacija stolpcev.
Razširjeno je polje za številko transakcije na 33 znakov (zaradi Unicredit banke).
DDV analize so dopolnjene tako, da ne upoštevajo Str. mesta, če ni vpisano v filter.
Podaljšano polje za vezni dokument na 25 znakov, enako kot na dobavnicah in računih.
Popravljeni izpisi, da se polje izpiše celo.
Dvoklik na zavihku Dokumenti, na ZIP paketu od prejetega računa, se le-ta odpre v
pregledovalniku XML prejetih računov.
Popravek vpisa datuma zapadlosti ob kompenzaciji: prej se datum ni vpisal v plačilno postavko v
drugem dokumentu.
Pohitrena je izvedba analize Zapadli po strankah.

Podaljšana polja zaradi uvoza podatkov iz XML datoteke (izpiski iz Klika).
Dopolnjena koda za iskanje strank iz TRRja.
Priprava plačilnega naloga in sklici: sklic iz strank se prepiše LE, ČE ni na samem dokumentu v
plačilih nič vpisano.
Odpravljena napaka pri analizi Pregled stroškov, ki ni delovala, če je bil izbran Datum DUR.
Odpravljena občasna napaka pri uvozu XML datoteke o spisku iz Klika.

UPG86
- Če na dobropisu v SPW ni povezave na račun, v tabeli z obračunom davka ne izpisujemo več
vrstice Razlika.
- Razširjeno polje za davčno v davčni knjigi (Hrvaška).
- Pri pošiljanju Naročila-Dobavnica v SPW se lahko izbere tudi tip številčenja za predračun.
- Pri DDV izpisih je dodan izpis: Obračun DDV11 - pregled dokumentov.
- V analize Plačano/neplačano in Zapadli je v filter dodano polje Država ID.
- Pri uvozu podatkov se upošteva tudi datum zapadlosti računa.
UPG85
- Popravljen izpis Dokumenta v plačilih, da izpiše % davka na vse decimalke.
- V meni za DDV11 je dodana izbira "Pregled križank", s pravili za knjiženje v DDV obračun.
- Popravljen izpis avansnega računa, ker se je podaljšalo polje za naročilnico v računih.
UPG84
Pri kompenzaciji se v postavko prepiše datum zapadlosti iz prejšnje vrstice, če je vpisan.
- V davčne postavke je dodano polje Projekt.
- Na izpisu se je napačno izpisalo obdobje obračuna še iz starega filtra.
- V knjigah je spremenjeno sortiranje za izpis: po datumu za DDV in številki dokumenta.
- Odpravljena občasna napaka pri izpisu zamudnih obresti pri proporcionalnem načinu
obračuna.
- V knjigi KID so povečana polja za davčno (Hrvaška).
- V izpise SPW-Dodatki-Pregled stroškov je dodano še polje Projekt iz davčnih postavk

UPG83
UPG82
UPG81
UPG80
-

Dodan je Datum DUR na izpis zapadlih postavk.

Vključena je možnost priprave XML datoteke za PDO obrazec.
Popravki kode zaradi spremembe DDV.
Možnost hitrega skeniranja na maski Plačil.
Pri kompenzaciji, takoj ob izdaji računa, se v postavko plačila vpiše tudi Datum zapadlosti.
V šifrant načinov plačil je dodan stolpec zaradi zakona o poročanju o gotovinskih računih.
Spremenjen klic izpisa za e-pobot, da je možen tudi izvoz v excel.
Maska za uvoz plačil iz datoteke sedaj ne ponudi več vpisa plačila na ne izdane predračune.

Dopolnitev za ePobot, da za tip pobota 2 ne vpiše datumov.
V filter za knjigo prejetih računov iz EU dodano polje za izbiro vrste knjige (32,32a,34,35).
V spwpobot je dodana matična številka dolžnika.
V analizo "Plačano" je dodan še datum zapadlosti.

