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რა არის ახალი
პლატფორმა 8.3.17
ბალანსი გადავიდა 1C-ის ახალ 8.3.17 პლატფორმაზე. ახალი პლატფორმა უზრუნველყოფს ბალანსის
უფრო სწრაფ და გამართულ მუშაობას. პლატფორმა საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ გაფართოებები,
რითაც თავის მხრივ შევძლებთ შემოგთავაზოთ თქვენზე უფრო კარგად მორგებული მარტივი
გადაწყვეტები.
!მნიშვნელოვანია - მიმდინარე რელიზზე განახლებისთვის აუცილებლად უნდა გქონდეთ დაყენებული
8.3.17 პლატფორმა. ძველი პლატფორმით ვეღარ შეძლებთ ბალანსის 1.3.0.1 და შემდგომ რელიზებზე
არსებული ბაზის გახსნას. ბალანსის კონფიგურაციის ავტომატური განახლებისას, პროგრამა
შემოგთავაზებთ 8.3.17 პლატფორმის ავტომატურ განახლებას და მხოლოდ მას შემდეგ განახლდება
რელიზი.

ანგარიშგებების აწყობის პანელი
ბალანსში მოხდა ანგარიშგებების მარტივი აწყობის მოდიფიკაცია. დაემატა ახალი ფორმა რომელის
საშუალებითაც მარტივად იქნება შესაძლებელი ანგარიშგებებზე, ფილტრის, სტრიქონების და სვეტების
გამოტანა. გარდა ამისა ახალი ფორმა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს არსებულ ანგარიშგებაზე
ააწყოს სასურველი ტიპის დიაგრამები.

ანგარიშგებების აწყობის ახალი ფორმის გამოსატანად უნდა გამოიყენოთ ღილაკი

„აწყობები“, რის

შედეგაც მარჯვნივ გამოვა აწყობის ფორმა. გაფართოებულ აწყობებზე, მომხმარებელს კვლავ აქვს
წვდომა და მასზე გასვლა შესაძლებელია ღილაკი „გაფართოებული აწყობები“
ცვლილების განხორციელების შემდეგ შეგიძლიათ

შესაბამისად.

მარტივი აწყობების ფორმის გახსნა და დახურვა ასევე შესაძლებელია ღილაკი

გამოყენების

შედეგადაც.

ფილტრის დამატება
ფილტრის ჩამოშლისას სიაში შეგხვდებათ, უკვე გამოტანილი ფილტრები,მაგალითად ქვემოთ მოცემულ
შემთხვევაში: ფილიალი, მყიდველი.

ახალი ფილტრის დამატება კი შესაძლებელია ღილაკით ფილტრის დამატება, რის შემდეგაც გამოდის
ანგარიშგების ველის არჩევის ფორმა, სადაც შესაძლებელია სასურველი ფილტრის არჩევა. მას შემდეგ
რაც აირჩევთ სასურველ ფილტრს, ანგარიშგების ქუდში გამოჩნდება დამატებული ფილტრი. ასევე
შესაძლებელია ფილტრის ამოშლა, სასურველი ფილტრის მარჯვნივ არსებული „X“-ის გამოყენებით.
ალამის ჩართვა ამორთვა განაპირობებ ფილტრის აქტიურობას.

სტრიქონის დამატება
სტრიქონის ჩამოშლისას სიაში შეგხვდებათ, უკვე გამოტანილი სტრიქონები, მაგალითად ქვემოთ
მოცემულ შემთხვევაში: მყიდველი, ხელშეკრულება.

ახალი სტრიქონის დამატება კი შესაძლებელია ღილაკით სტრიქონის დამატება. რის შემდეგაც გამოდის
ანგარიშგების ველის არჩევის ფორმა, სადაც შესაძლებელია სასურველი სტრიქონის არჩევა. მას შემდეგ
რაც აირჩევთ სასურველ სტრიქონს, ანგარიშგებაში დაემატება ახალი სტრიქონი. ალამის ჩართვა
ამორთვა განაპირობებ სტრიქონის აქტიურობას. ჩამოშლადი ველში

არჩევადია ელემენტების

გაშლის შემდეგი დონეები: „ძირითადი“,“ყველა ჯგუფის გაშლა“ და თითოეული სტრიქონის დონეზე
ელემენტების გაშლა.
ასევე შესაძლებელია სტრიქონების ამოშლა და გადაადგილება, ამისთავის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი
, რომლის შემდეგაც ფორმაზე გამოჩნდება ახალი ღილაკები: ზედა დონეზე გადანაცვლება
ქვედა დონეზე გადანაცვლება

და სტრიქონის ამოშლა

.

სტრიქონებში იერარქიის გამოტანა შესაძლებელია შესაძლებელია ღილაკით
ანგარიშგებაში გამოტანილია მხოლოდ სტრიქონის ელემენტები,
ელემენტები ისე სტრიქონის იერარქია,

,

.

ნიშნავს რომ

გამოტანილია როგორც

კი ნიშნავს რომ გამოტანილია მხოლოდ სტრიქონის

იერარქია და არა ელემენტები.

სვეტების დამატება
სვეტების ჩამოშლისას სიაში შეგხვდებათ, სტანდარტულად გამოტანადი სვეტები, მაგალითად ქვემოთ
მოცემულ შემთხვევაში: საწყისი ნაშთი, შემოსავალი, გასავალი, საბოლოო ნაშთი

ახალი სვეტის დამატება კი შესაძლებელია ღილაკით სვეტის დამატება. რის შემდეგაც გამოდის
გამოტანადი სვეტების სია, საიდანაც შესაძლებელია სასურველი სვეტის არჩევა. მას შემდეგ რაც
აირჩევთ სასურველ სვეტს, ანგარიშგებაში დაემატება ახალი სვეტი. ალამის ჩართვა ამორთვა

განაპირობებ სვეტების აქტიურობას. ასევე შესაძლებელია სვეტების ამოშლა და გადაადგილება,
ამისთავის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი

, რომლის შემდეგაც ფორმაზე გამოჩნდება ახალი

ღილაკები: ზედა დონეზე გადანაცვლება

, ქვედა დონეზე გადანაცვლება

ჩამოშლადი ველში

და სვეტის ამოშლა

.

სვეტების დაჯგუფება შესაძლებელია სვეტების გამოტანა ისეთ ჯგუფებად

როგორიცაა: ვალუტა, ანგარიში, და ა.შ

დიაგრამის დამატება
დიაგრამების ჩამოშლისას შეგხვდებათ დიაგრამის ფორმის არჩევის ველი, იმის მიხედვით თუ რომელი
ტიპის დიაგრამას აირჩევთ, პარამეტრებიც შესაბამისად უნდა იყოს არჩეული.
შესაძლებელი შემდეგი ტიპის დიაგრამების დამატება: გრაფიკი, ჩვეულებრივი ჰისტოგრამა,
ჰორიზონტალური ჰისტოგრამა, წრიული დიაგრამები, იზომეტრიული დიაგრამები და სხვა.

მას შემდეგ რაც აირჩევთ სასურველი დიაგრამის ტიპს, უნდა მოხდეს დიაგრამის პარამტერების გაწერა.
პირველი ველში უნდა მოხდეს შესადარის ელემენტების შედეგების გაწერა, (მაგ: თანხა,
რაოდენობა, დამოკიდებული ცვლადი).

მეორე ველში უნდა მოხდეს შესადარისი ელემენტების გაწერა, როგორიცაა პერიოდი,
მომწოდებელი ხელშეკრულება და ა.შ. შესაძლებელია შესადარის ელემენტებად ორი პარამეტრის
გამოყენება, მაგალითად მომწოდებლების ტრენდი თვეების მიხედვით. (დამოუკიდებელი ცვლადები)

ელემენტის რეკვიზიტების გამოტანა
ფილტრებში, სტრიქონებსა და დიაგრამებში შესაძლებელია ანგარიშგების ველის რეკვიზიტების
გამოტანა ამისათვის ანგარიშგების ველის არჩევის ფორმაზე გამოტანილი ელემენტები, უნდა
ჩავშალოთ ღილაკით „+“ და ავირჩიოთ სასურველი რეკვიზიტი.

აღრიცხვიანობის შემოწმება
თვის დახურვის ოპერაციებს დაემატა „აღრიცხვიანობის შემოწმება“, რომელიც მომხმარებელს ეხმარება
იპოვოს და გაასწოროს ბაზაში დაფიქსირებული შეცდომები.

საკითხები კლასიფიცირდება სამ კატეგორიად:
1.

დაფიქსირებულია კრიტიკული მნიშვნელობის შეცდომა - ვარდება დაჯგუფებაში

2.

დაფიქსირებულია არაკრიტიკული მნიშვნელობის შეცდომა - ვარდება დაჯგუფებაში

3.

არ ფიქსირდება შეცდომა - ვარდება დაჯგუფებაში

მოწმდება საქართველოს ინტერნეტ ბანკში ნაშთის შესაბამისობა
პირველ რიგში მოწმდება მომხმარებელი იყენებს თუ არა „ბანკთან ინტეგრაცია ვებ სერვისებით“
ფუნქციონალს.
იმ შემთხვევაში თუ არ არის ჩართული ალამი ადმინისტრიტების მოდულიდან „ბანკთან ინტეგრაცია ვებ
სერვისებით“ გამოდის შემდეგი შეტყობინება

თუ გსურთ ბანკებთან ინტეგრაციის საფუძველზე განახორციელოთ ინტერნეტ ბანკში განხორციელებული
ოპერაციების ჩამოტვირთვა ან პირიქით პროგრამაში შექმნილი დოკუმენტების ინტერნეტ ბანკში
ატვირთვა, ასევე შესაბამისი ნაშთების კონტროლი ამისათვის საჭიროა ჩართოთ ალამი „ბანკებთან

ინტეგრაცია ვებ-სერვისებით“ ადმინისტრირების მოდულიდან. შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ
შენიშვნაში მითითებული სწრაფი ლინკი
იმ შემთხვვევაში თუ ბაზაში ჩართულია ინტეგრაცია მოწმდება საბანკო ანგარიშები რომელთაც
ჩართული აქვთ ბარათზე ალამი გაცვლა ინტერნეტ ბანკთან, ამ შემთხვევაში გამოდის შესაბამისად
შემდეგი შეტყობინება:

შემოწმებაზე დაჭერით გახვალთ ფორმაზე სადაც უნდა იქნას შეყვანილი ინტერნეტ ბანკზე წვდომის
მონაცემები, რის შემდეგაც ფუნქციონალი შეძლებს წამოიღოს პერიოდის შესაბამისი ნაშთი როგორც
ინტერნეტ ბანკიდან ისე საბუღალტრო ბაზიდან და შეძლებთ დაინახოთ დაფიქსირებული გადახრა.

მოწმდება სავალუტო ნაშთების გადაფასება
მოწმდება ანგარიშები რომლებსაც ჩართული აქვთ სავალუტო ბრუნვა შემდეგი ლოგიკის შესაბამისად:
შემოწმების პერიოდის წინა თვის ბოლოს სავალუტო ნაშთი * თვის ბოლო თარიღის კურსზე ექვივალენტი ნაშთი ლარში, შედეგი არ უნდა იყოს ნულისგან განსხვავებული ციფრი
(დასაშვები ცდომილება +- 1,2 თეთრი)
დაფიქსირდა სხვაობა - თუ შემოწმების პერიოდის თვის ბოლოს სავალუტო ნაშთის გადაფასება
განსხვავდება ექვივალენტი ნაშთისგან გამოვიდეს შემდეგი შეტყობინება:

ასევე შემოწმებისთვის გამოდის ლინკები იმ ანგარიშების ბრუნვაზე რომელ ანგარიშებზეც ფიქსირდება
სხვაობა დაჯგუფებული შესაბამისი კატეგორიებით (აქტივები/ვალდებულებები) და პრობლემის
აღმოსაფხვრელად სწრაფი ლინკი „სავალუტო საშუალებების გადაფასება " დოკუმენტზე
თუ შემოწმების პერიოდის თვის ბოლოს სავალუტო ნაშთის გადაფასება არ განსხვავდება ექვივალენტი
ნაშთისგან გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

მოწმდება ფიქსირდება თუ არა ჩაწერილი (არ გატარებული) დოკუმენტები ბაზაში
მოწმდება გატარებების ჟურნალში არსებული დოკუმენტები და ფილტრავს ჩაწერილი წაშლაზე არ
მონიშნული დოკუმენტებს რომელიც აღმოჩენილია შემოწმების პერიოდამდე.
თუ შემოწმების თარიღამდე აღმოჩენილია ჩაწერილი დოკუმენტები რომელიც არ არის მონიშნული
წაშლაზე, მაშინ გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

შემოწმებისთვის შეგიძლიათ გამოტანილი სწრაფი ლინკით გადახვიდეთ გატარებების ჟურნალზე
რომელიც დაფილტრული იქნება შესაბამისი ფილტრებით,
იმ შემთხვევაში თუ შემოწმების თარიღამდე არ არის აღმოჩენილი ჩაწერილი დოკუმენტები რომელიც
არ არის მონიშნული წაშლაზე, მაშინ გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

მოწმდება ნაშთი შუალედურ ანგარიშებზე
თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას მოიძებნა ნაშთი ანგარიშებზე კატეგორიით დამხმარე მაშინ საკითხი
ვარდება გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

შეტყობინებას გამოაქვს შესაბამისი საბუღალტრო ანგარიში რომელზეც ფიქსირდება ნაშთი,
საბუღალტრო ანგარიშზე დაწკაპუნებით გაიხსნება შესაბამისი ანგარიშის ბრუნვა.
თუ არ მოიძებნა ნაშთი ანგარიშებზე კატეგორიით დამხმარე, მაშინ გამოდის შეტყობინება:

მოწმდება ნაშთი ანგარიშებზე კატეგორიით „შემოსავალი“, „ ხარჯი“, „თვითღირებულება“ ან
„სხვა შემოსავლები/ხარჯები“
თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას მოიძებნა ნაშთი ანგარიშებზე კატეგორიით „შემოსავალი“, „ ხარჯი“,
„თვითღირებულება“ ან „სხვა შემოსავლები/ხარჯები“,მაშინ გამოდის შეტყობინება:

შეტყობინებას გამოაქვს შესაბამისი კატეგორიები რომელზე დაწკაპუნებასაც გამოაქვს შესაბამისი
საბუღალტრო ანგარიში, რომელზეც ფიქსირდება ნაშთი, ხოლო საბუღალტრო ანგარიშზე
დაწკაპუნებით გაიხსნება შესაბამისი ანგარიშის ბრუნვა.
თუ არ მოიძებნა ნაშთი ანგარიშებზე კატეგორიით „შემოსავალი“, „ ხარჯი“, „თვითღირებულება“ ან „სხვა
შემოსავლები/ხარჯები“,მაშინ გამოდის შეტყობინება:

მოწმდება ნაშთი აქტიურ და პასიურ ანგარიშებზე
თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას მოიძებნა უარყოფითი ნაშთი აქტიურ და პასიურ ანგარიშებზე, მაშინ
გამოდის შეტყობინება:

შეტყობინებას გამოაქვს შესაბამისი კატეგორიები რომელზე დაწკაპუნებასაც გამოაქვს შესაბამისი
საბუღალტრო ანგარიში, რომელზეც ფიქსირდება ნაშთი, ხოლო საბუღალტრო ანგარიშზე
დაწკაპუნებით გაიხსნება შესაბამისი ანგარიშის ბრუნვა.
თუ არ მოიძებნა უარყოფითი ნაშთი აქტიურ და პასიურ ანგარიშებზე, მაშინ გამოდის შეტყობინება:

მოწმდება ძირითადი საშუალებების საბოლოო ღირებულების ნაშთი
თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას მოიძებნა ძირითადი საშუალება რომლის საბოლოო ღირებულება
ნაკლებია ნოლზე, მაშინ გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

შეტყობინებას გამოაქვს ლინკი შესაბამის ანგარიშებაზე, რომელიც დაფილტრულია პირობით
საბოლოო ღირებულება ნაკლებია ნოლზე.
თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას არ მოიძებნა ძირითადი საშუალება რომლის საბოლოო
ღირებულება ნაკლებია ნოლზე, მაშინ გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

მოწმდება სასაქონლო მატერიალური მარაგის ნაშთები
თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას მოიძებნა სასაქონლო მატერიალური მარაგის უარყოფითი ნაშთები,
მაშინ გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

შეტყობინებას გამოაქვს ლინკი შესაბამის ანგარიშებებზე, რომელიც დაფილტრულია შესაბამისი
პირობებით.

თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას არ მოიძებნა სასაქონლო მატერიალური მარაგის უარყოფითი
ნაშთები, მაშინ გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

მოწმდება გადახრები დადგენილი მინიმალური ნაშთებიდან
თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას მოიძებნა გადახრები დადგენილი მინიმალური ნაშთებიდან, მაშინ
გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

შეტყობინებას გამოაქვს ლინკი შესაბამის ანგარიშებებზე, რომელიც დაფილტრულია შესაბამისი
პირობებით.
თუ აღრიცხვიანობის შემოწმებისას არ მოიძებნა გადახრები დადგენილი მინიმალური ნაშთებიდან,
მაშინ გამოდის შემდეგი შეტყობინება:

მოწმდება შესაბამისობა RS.ge-სთან
კონტროლის მექანიზმი მოიცავს RS.ge_სთან შესაბამისობის დადგენისათვის ხელსაყრელი
ანგარიშგებების დაჯგუფებას. ანგარიშგებები დაჯგუფებულია შემდეგ კატეგორიებად:



"ზედნადებების შესაბამისობა", რომელზე დაწკაპუნებითაც ჩამოიშლება შემდეგი ანგარიშგებები

1.

"გაცემული ელექტრონული ზედნადებების ანალიზი (დეტალური)"

2.

"გაცემული ელექტრონული ზედნადებების ანალიზი (საერთო)"

3.

"მიღებული ელექტრონული ზედნადებების ანალიზი (დეტალური)"

4.

"მიღებული ელექტრონული ზედნადებების ანალიზი (საერთო)"

5.

"მიღებული ზედნადებების სტატუსების ანალიზი"



"ანგარიშფაქტურების შესაბამისობა", რომელზე დაწკაპუნებითაც ჩამოიშლება შემდეგი
ანგარიშგებები

1.

"მიღებული ანგარიშ-ფაქტურების ანალიზი საიტის მონაცემების მიხედვით"

საცალო ინტერფეისში დასკანირებული პროდუქტის დამახსოვრება
ბალანსში საცალო გაყიდვების დახვეწის მიზნით, საცალო ინტერფეისში დაემატა დასკანირებული
საქონლის დამახსოვრება. შესაბამისად თუ რაიმე მიზეზით ავარიულად დაიხურა ბალანსის POS
მოდული, პროგრამას ავტომატურად ექნება დამახსოვრებული უკვე დასკანირებული პროდუქტი და
მოლარეს აღარ მოუწევს ხელახლა დასკანერება. პროდუქტის დამახსოვრება ხდება სამუაშაო
ადგილისა და მოლარის ჭრილში.

პროკრედიტ ბანკის ამონაწერის ექსელიდან ჩატვირთვა
პროგრამაში დაემატა პროკრედიტ ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვის შესაძლებლობა. ახლა უკვე აღარ
არის საჭირო პროკრედიტ ბანკის ამონაწერის გადატანა საერთო ფორმატის შაბლონში, იმისათვის რომ
ბალანსში აისახოს შესაბამისი ოპერაციები.
ამისათვის ბანკის ამონაწერის ტიპებში დაემატა ახალი ტიპი „ProCredit”. ახალი ბაზის დამატებისას და
არსებული ბაზების განახლებისას პროკრედიტ ბანკის ცნობარზე ავტომატურად შეიცვალა

ამონაწერის ტიპი.

ბალანსში გათვალისწინებულია პროკრედიტ ბანკის ახალი ინტერნეტბანკის ამონაწერის ჩატვირთვა.
ამონაწერის შენახვისას აუცილებლად უნდა იყოს მონიშნული ყველა ინფორმაციული ალამი, რათა
ბალანსმა სწორად აღიქვას ოპერაციის შინაარსი. ეროვნული ვალუტის შემთხვევაში ინტერნეტბანკში
უნდა იყოს მონიშნული ალამი „ექვივალენტების არ გამოტანა“. ხოლო უცხოური ვალუტის შემთხვევაში
ამონაწერში უნდა დაფიქსირდეს თანხები ექვივალენტში.

ჯგუფების შეტვირთვის შესაძლებლობა ექსელის ფაილიდან
დაემატა ცნობარების ჯგუფების ექსელიდან შეტვირთვის შესაძლებლობა. გათვალისწინებულია ყველა
იმ ცნობარზე, რომლის შექმნას ხორციელდება ექსელის ფაილიდან. დამუშავებაში, მონაცემების
ჩატვირთვა ცხრილური დოკუმენტიდან, აწყობის ჩანართზე დაემატა ალამი, „მხოლოდ ჯგუფები“. ალმის
მონიშვნის შემთხვევაში ექსელში აწყობაში გამოჩნდება მხოლოდ ცნობარის ჯგუფის რეკვიზიტები და
ბალანსიც შექმნას მითითებული რეკვიზიტებით ცნობარის ჯგუფს.

ცნობარის იერარქიის შესაქმნელად ჯერ უნდა შეიტვირთოს ზედა დონის ჯგუფები და შემდეგ
თანმიმდევრობით შეიტვირთოს მომდევნო დონეები.

ტერმინალის საკომისიოს ავტომატური გატარება
ბალანსში ახლა უკვე შესაძლებელია ტერმინალზე გადახდილი თანხების საკომისიოს ავტომატური
გატარება. საკომისიოს თანხის დათვლა ხდება დანიშნულების ტექსტიდან და ამჟამად
გათვალისწინებულია მხოლოდ საქართველოს ბანკისა და თიბისი ბანკის ამონაწერების შემთხვევაში.
საკომისიოს გატარებისთვის კვლავაც ვიყენებთ დოკუმენტს ფულის შემოსვლა ბანკში, ოპერაციის ტიპით
ტერმინალიდან თანხის მიღება. თუ მანამდე საკომისიოს ველის შევსება ხდებოდა ხელით ახლა
ავტომატურად შეივსება. ფუნქციონალის გამოყენებისთვის აღნიშნული ტიპის ამონაწერის ჩატვირთვის
წესზე დაემატა ახალი ალამი, „საკომისიოს დათვლა“.

ალმის მონიშვნის შემთხვევაში ბალანსი ამონაწერის ჩატვირთვის დროს ავტომატურად გამოითვლის
ტერმინალის საკომისიოს თანხას. ასევე ფუნქციონალში გათვალისწინებულია საბანკო ტერმინალის
ავტომატური ძებნა. დანიშნულებაში მოიძებნა პროგრამაში დამატებული საბანკო ტერმინალის ID და
ამოცნობის შემთხვევაში შეივსება ავტომატურად. ამისათვის წესში, საბანკო ტერმინალზე არჩეული უნდა
გქონდეთ ავტომატური ძებნა. შესაბამისად ავტომატურადვე შეივსება საბანკო ტერმინალზე მითითებული
ექვაიერი, თუ წესში მითითებულია ანალიტიკის მიხედვით.
ამონაწერის ჩატვირთვის დროს, თუ ერთ ოპერაციაზე მაინც აღქმულია ტერმინალიდან თანხის მიღების
წესი, დამუშავებაში დაემატება ახალი ველი „საკომისიოს თანხა“ რომელიც ავტომატურად შეივსება
დანიშნულების ტექსტის მიხედვით და დოკუმენტის შექმნის შემდეგ გადავა დოკუმენტის საკომისიოს
ველში.
თუ ბალანსმა ავტომატურად დანიშნულებიდან ვერ გამოიანგარიშა საკომისიოს თანხა, მაშინ ველი
დარჩება ცარიელი და კვლავ ხელით იქნება შესაძლებელი აღნიშნული თანხის გატარება.

გასწორებული შეცდომები


გასწორებულია შეზღუდული მომხმარებლით პროგრამიდან მეილის ვერ გაგზავნის ხარვეზი



გასწორებულია მყიდველის შეკვეთის საფუძველზე შექმნილ პროდუქციის გამოშვების
დოკუმენტში მონაცემების არ შევსების ხარვეზის



გასწორებულია შეზღუდული მომხმარებლით დოკუმენტებში ნაკრების ნომენკლატურის
სპეციფიკაციის ფორმის გახსნის ხარვეზი



გასწორებულია შეზღუდული მომხმარებლით, რომელსაც შეზღუდული აქვს თვითღირებულების
დანახვის უფლება, ნომენკლატურის ბარათზე თვითღირებულების ველის ხილვადობის ხარვეზი



გასწორებულია პროგრამიდან მეილის გაგზავნისას უნიკოდის ფორმატი ქართული ფონტისთვის



გასწორებულია უსასყიდლო მიწოდების დროს დღგ-ის გამოყოფის ხარვეზი, როდესაც
მიწოდება არ იბეგრება დღგ-ით



გასწორებულია ვალუტაში უსასყიდლო მიწოდების დროს შემოსავლის თანხის ექვივალენტის
დათვლის ხარვეზი



გასწორებულია რეალიზაციის კორექტირებაში, საფუძვლის გარეშე უკან დაბრუნების
დოკუმენტში ნაკრების ტიპის ნომენკლატურის თვითღირებულების შევსების ხარვეზი



გასწორებულია რეალიზაციის კორექტირებაში ნაკრების ტიპის საქონლის არჩევისას
გაყიდვების რეგისტრში თვითღირებულების არ დაფიქსირების ხარვეზი



გასწორებულია Shop ლიცენზიის მქონე ბაზებში, მომხმარებელს საწყისი გვერდიდან
შემოსავალ-ხარჯების რეპორტზე გადასვლის ხარვეზი



გასწორებულია მიღებული ზედნადებების სტატუსების ანალიზის ანგარიშგების ფორმირების
ხარვეზი



გასწორებულია შესყიდვის დოკუმენტების სიის ფორმიდან საფუძველზე ნომენკლატურს
ფასდადგენისას, "ოპერაციის სახის" არჩევის საშუალება



გასწორებულია შეზღუდული მომხმარებლისათვის ტიპიური ოპერაციის დარედაქტირების
შესაძლებლობის ხარვეზი



გასწორებულია რეალიზაციის დოკუმენტში დავალიანების გადაფარვის ანგარიშის ანალიტიკის
გამოტანის ხარვეზი

სხვა მოდიფიკაციები


საცალო ინტერფეისში პროგრამის ავარიულად დახურვის დროს დასკანერებული პროდუქტის
დამახსოვრება



თანხობრივი ავტომატური ფასდაკლებები



ავტომატურ ფასდაკლებებში გამონაკლისი ნომენკლატურების მითითების შესაძლებლობა



ფულის შემოსვლა ბანკში - ვებ-სერვისებით წაკითხვა



პროგრამიდან მეილის გაგზავნის მექანიზმის დახვეწა



შესყიდვის დოკუმენტში შემოსავალ-ხარჯის ანალიტიკისა და დეპარტამენტის ერთიანად
შევსების შესაძლებლობა



რეალიზაციისა და მყიდველის შეკვეთის დოკუმენტების ექსელიდან ჩატვირთვაში
კონსულტანტის ველის შევსების შესაძლებლობა



პროგრამაში ჩაშენებული გარე საბეჭდი ფორმების ჯგუფურად ამობეჭდვის შესაძლებლობა



Shop ლიცენზიაში ავტორიზაციების ფუნქციონალის გათვალისწინებდა



დაემატა ფულის გასვლის დოკუმენტში მიმღების საბანკო ანგარიშის მითითების
შესაძლებლობა



მყიდველის შეკვეთიდან რეალიზაცია გადახდის დოკუმენტის შექმნის შესაძლებლობა



პროგრამიდან საქართველოს ბანკის ტერმინალზე თანხის უკან დაბრუნების შესაძლებლობა



გაცემულ სასაქონლო ზედნადებში კომენტარის დამახსოვრება



ბანკის ამონაწერის წესებში საქართველოს ბანკის საკომისიოს გატარების ლოგიკის
გათვალისწინება



თერმული პრინტერიდან ტერმინალზე გადახდილი თანხის ქვითრის ბეჭდვა



მყიდველის ექსელით ჩატვირთვის დროს ფაქტიური მისამარათების შევსების შესაძლებლობა



საქართველოს ბანკთან ინტეგრაციის დროს მიმდინარე დღის ოპერაციების ჩამოტვირთვა



ქართუ ბანკში გადასატვირთი საგადახდო დავალების ფორმატის ცვლილება



ვებ-სერვისებით პროდუქციის ნაშთების წაკითხვის სერვისის ცვლილება



ფულის დოკუმენტებში ანგარიშების განსხვავებული გადაფასების პირობების გათვალისწინება



მიღებული სასაქონლო ზედნადებების ჩამოტვირთვის ოპტიმიზაცია

