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Нове у версії 

CRM 

o Автоматичне перенесення файлів з ліда в покупця 

При переведені ліда в покупця всі файли потенційного клієнта будуть також перенесені, що 

дозволить вам не втратити важливі документи. Включіть налаштування один раз і позбавте 
себе від рутинної операції по збереженню файлів при кожному перекладі. Налаштування 

включається на формі ліда в розділі Результат. 

o Розвиток роботи з шаблонами договорів і комерційних пропозицій 

В шаблонах з`явилися нові параметри для автоматичного формування при друці. Тепер для 
договору контрагента можна додати параметри Рамкового договору контрагента, якщо такий 
є. Наприклад, можна вивести номер Рамкового договору або його додаткові реквізити. А ще 

для друку договору із Замовлення-наряда з`явилися нові параметри: Старт, Фініш і Проект. 

o Розвиток роботи з шаблонами листів і SMS 

Для Замовлення покупця доданий параметр "Список номенклатури", який виведе товарний 
склад замовлення прямо в лист, а так само параметри доставки замовлення (інформація про 

адресу, час доставки тощо).Для всіх інших документів поліпшено форматування номера 
документа. Тепер номер буде виведений з урахуванням налаштувань інформаційної бази як і 

в інших друкованих формах. Наприклад, будуть проігноровані лідируючі нулі і префікс. 

o Інформація про компанію в картці ліда 

Тепер ви можете записати інформацію про компанію потенційного клієнта при першому 
контакті. У картку ліда додана можливість зберігати інформацію про компанію: юридична 

назва, адреса, e - mail і телефон. Нова можливість дозволить відразу зберегти максимум 
інформації про потенційного клієнта, а надалі швидко створити і заповнити картку контрагента. 

o Контроль дублів контрагентів, контактів і лідів 

При записі інформації про нового клієнта тепер ви відразу дізнаєтеся, чи працювала ваша 

компанія з ним раніше. З`явилася унікальна можливість - наскрізний контроль дублів лідів, 
контактів і контрагентів. Для кожного клієнта програма виконує інтуїтивний пошук за трьома 
довідниками "Ліди", "Контакти", "Контрагенти" і повідомляє про можливих "двійників". 

Перевірка виконується за одним або відразу декількома полями, наприклад: 

- за найменуванням 

- телефоном 

- e-mail. 

Набір реквізитів для перевірки користувач налаштовує самостійно. Якщо для клієнта 
знайдений "двійник", програма запропонує вибрати основну картку і перенести в неї 

інформацію з інших, а зайві помітити на видалення. 

 



o Просте додавання файлів з документів в листи  

Прикріплювати файли до листа стало ще простіше.Тепер файл можна не лише завантажити з 
комп`ютера, але і швидко перенести з довідника або документа. Наприклад, з картки клієнта 
або замовлення покупця. Як завжди, пишіть лист, потім натискаєте на іконку праворуч від поля 

"Файли" і вибираєте файл з будь-якого пов`язаного з листом елементу довідника або 
документу. 

Також тепер в один клік можна зберегти файл з листа як приєднаний файл в картці контрагента 

або документі-підставі. 

o Швидкий вибір контрагента за додатковими полями: номером телефону, адресою і e 
- mail 

Для вибору контакту, ліда або контрагента в документі тепер вистачає знати його номер 

телефону або e - mail. Ми додали можливість підібрати клієнта не лише за найменуванням, але 
і за додатковими полями. 

o Поліпшений пошук контакту в картці контрагента 

При зіставленні контрагента з контактними особами додана зручна підказка. Тепер для 

кожного контакту відображається, чи прив`язаний він вже якому-небудь контрагентові. За 
допомогою підказки менеджер зможе безпомилково вибрати потрібний контакт для нового 
контрагента або події. 

o Просте заповнення найменування договору за шаблоном 

При створенні договору тепер можна швидко заповнити його найменування за шаблоном. 
Декілька шаблонів вже задані в програмі, користувач може вибрати один з них або створити 
свій власний. 

o Нові можливості для автонумерації договорів. Нумерація договорів в призначеному 

для користувача розрізі 

При автонумерації договорів з`явилася можливість виконувати її в розрізі різних категорій, 
наприклад, клієнтів, постачальників або відділів. Для кожного договору тепер можна 

визначити категорію, залежно від якої йому буде присвоєний номер. Налаштування дозволить 
виконувати наскрізну нумерацію всередині категорій і швидко знаходити договори певного 

виду, наприклад при паралельній роботі декількох відділів з одним клієнтом.  

Доставка 

o Замовлення покупця 

Тепер можна відключити відображення інформації про безкоштовну доставку при друці 
замовлення покупця. Це дозволить залишити в друкованій формі замовлення або рахунку на 

оплату лише ту інформацію, яка потрібна клієнтові. На закладці "Доставка" у формі замовлення 
покупця з`явилася можливість відкрити маршрутний лист, в який включено замовлення. Це 
дозволить менеджерові швидко зрозуміти, на якому етапі знаходиться оформлення доставки. 

Це особливо корисно, якщо до менеджера звернувся клієнт, який хоче дізнатися, коли буде 
доставлено його замовлення. 

 



o Плата за доставку 

Ми спростили облік взаєморозрахунків із службою доставки для випадку, коли вона утримує 
плату за свої послуги. Тепер одним документом "Надходження на рахунок" з операцією "Від 
кур`єрської компанії або пошти" можна відобразити надходження грошей від служби доставки 

і зафіксувати передоплату на суму, яку вона утримала. Щоб включити цю функціональність, 
треба в договорі із службою доставки встановити прапор "Переносити утримані суми на 

розрахунки з постачальником". Прапор доступний для договорів з видом "Інше". Надалі цю 
суму можна зарахувати як передоплату в прибутковій накладній на закладці "Оплата". При 
введенні прибуткової накладної на підставі надходження на рахунок закладка "Оплата" буде 

заповнена автоматично. 

o Маршрутні листи 

Тепер доступне відвантаження як замовлення в цілому, так і конкретної видаткової накладної 
для випадків, коли доставка виконується у декілька етапів або з різних складів. Раніше для 

кожного з етапів вимагалося формувати окреме замовлення покупця. 

У списку маршрутних листів добавлена права панель з фільтрами. Тепер в списку маршрутних 
листів можна легко знайти актуальний маршрутний лист конкретного кур`єра або служби 

доставки. 

o Звітуємо про доставку 

Добавлена підтримка доставки замовлень з частковою передоплатою і оплати у декілька 
етапів, у міру відвантаження товарів. У режимі звіту про доставку можна відкрити будь-який 

введений раніше документ відвантаження, повернення або оплати. Зміни дозволяють гнучко 
організувати роботу власної кур`єрської служби в програмі. 

При заповненні звіту про доставку з`явилася можливість встановити стан доставки і оплати 
одночасно в декількох рядках або в усіх рядках відразу. Раніше, коли кур`єр звітував про 

доставку, користувачеві доводилося встановлювати стан вручну в кожному рядку. 

o Надходження оплати від кур`єрської служби 

В документі "Надходження на рахунок" з операцією "Від кур`єрської компанії або пошти" 
з`явилася можливість завантажити інформацію про доставлені замовлення з Excel. Тепер 

користувачі зможуть заощадити час при заповненні цього документу. Якщо в таблиці Excel 
вказаний номер замовлення, але не вказаний номер накладної, то накладна може бути 

підставлена автоматично. Спростився і процес ручного заповнення. Тепер у формі, яка 
з`являється при натисненні кнопки "Підбір", виводиться інформація про собівартість доставки. 
Ця інформація використовується у формі підбору для заповнення колонки "Утримано" при 

ручному підборі замовлень і накладних, а також при автоматичному заповненні таблиці 
підібраних боргів. 

Торговим компаніям 

o Пошук документу за штрихкодом в друкованих формах 

З`явилася можливість пошуку документу за штрихкодом, автоматично присвоєному 
друкованій формі. Для пошуку підключаємо сканер штрихкода і скануємо друковані форми. 
Програма знайде і відкриє форму документа за штрихкодом. 

 



o Артикул для характеристики номенклатури 

З`явилася можливість вказати  артикули для характеристик номенклатури. Артикул можна 
використати для пошуку і підбору номенклатури в списку документів, зіставляти 
характеристики номенклатури за артикулом при завантаженні з Excel, а також вивести артикул 

в прайс-листі.   

o Список номенклатури - більше можливостей для продажів 

Нові можливості: 

- Залишки вибраного товару відображаються під списком номенклатури з розбиттям за 
складами. 

- Склад кошику відображається над списком товарів. 

- Можна вибрати, яку дію виконувати при скануванні штрихкода: відкривати форму товару; 
додавати товар в кошик або документ; виділяти рядок в списку. 

- Можна вибрати варіант пошуку: за початком слова або за входженням. Також можна вказати 
додаткові зони пошуку: штрихкоди, характеристики, додаткові реквізити і відомості. 

o Неунікальні штрихкоди 

Реалізована можливість обліку неунікальних штрихкодів номенклатури. Тепер ви можете 
додавати однакові штрихкоди номенклатури в розрізі різних характеристик, партій і одиниць 
вимірів. При пошуку за штрихкодом, якщо знайдені декілька збігів, в діалоговому вікні 

пропонуватиметься вибрати потрібну позицію. Ця зміна особливо корисна для обліку 
номенклатури, яка входить в список категорій товарів, що маркіруються. 

o Збирання замовлень 

У замовленні покупця з`явився новий режим "Збирання замовлення". У поточній ситуації 

кількість онлайн замовлень зросло багаторазово, і дуже важливо нічого не пропустити і 
забезпечити кожного клієнта необхідними товарами в строк і без помилок. Раніше підприємцям 

і менеджерам для цього потрібно було роздруковувати замовлення і відмічати вручну кожну 
позицію. 

Новий інструмент призначений полегшити це завдання. Режим збирання дозволяє 
відстежувати і фіксувати стан і повноту підготовки замовлення до відвантаження в програмі. 

Додаткові колонки Зібрано і Розбіжність наочно показують скільки одиниць товару вже зібрано, 
і скільки залишилося зібрати до замовленої кількості. Кольорова індикація рядків і фільтрація 

повністю зібраних позицій допоможуть легше орієнтуватися в замовленні. 

За наявності сканера штрихкодів або терміналу збору даних, процес підготовки замовлення 
стає ще простіший і зручніше - досить зчитати штрихкод товару в режимі складання, і кількість 

відразу ж відобразиться в документі. 

o Комісійна торгівля 

В комісійній торгівлі з`явилася можливість розділити облік використання замовлень покупців. 
Тепер можна приймати замовлення від комісіонерів за замовленнями, при цьому, вести облік 

у комісіонерів за замовленнями необов`язково. 

Тепер можна завантажувати дані з файлів формату Excel в табличні частини документів:   

- Звіт комісіонера про продажі; 



- Звіт комісіонера про списання; 

- Прибуткова накладна (Повернення від комісіонера). 

Також для документів, що відображають комісійну торгівлю, добавлена можливість 
приєднувати різні файли, наприклад які завантажуються в табличну частину. Нові можливості 
дозволяють скоротити кількість рутинних операцій і уникнути помилок при роботі за 

комісійними схемами з контрагентами. 

Також окрім базових операцій таких, як прийом і передача товарів на комісію, тепер можна: 

- відобразити умови співпраці з комісіонером в договорі і використати їх для заповнення "Звіту 
комісіонера". 

- провести переоцінку товару, переданого на комісію. Доданий документ "Переоцінка товару 

у комісіонера". 

- списати запаси, передані для реалізації у рамках комісійного договору, без оформлення 
повернення товарів від комісіонера. Списання виконується за допомогою нового документу 

"Звіт комісіонера про списання". 

- відобразити повернення товару від покупця комісіонерові. У документі "Звіт комісіонера" 
з`явилася операція "Повернення від покупців". 

Всі документи комісійної торгівлі тепер зібрані в одному місці - в журналі документів "Комісійні 

продажі" із зручними полями пошуку і відборами. В документах реалізовані команди для 
автозаповнення, швидкого введення на підставі і друці. 

o Калькуляція: розрахунок планової вартості операцій за довільними цінами 

У попередній калькуляції замовлення з`явилася можливість розраховувати вартість операцій 

за цінами, відмінними від облікової ціни. При розрахунку калькуляції тепер підставляються 
ціни операцій, встановлені для вибраного виду цін. 

У формі калькуляції з`явилося зручне сортування складу: спочатку відображаються всі 

матеріали, потім всі операції. 

o Надходження товарів з перевищенням кількості за замовленням 

При надходжені товарів від постачальника у більшій кількості, ніж було замовлено, з`явився 
простий спосіб відобразити надходження повністю в документі "Прибуткова накладна". 

Добавлена команда, що дозволяє в один клік розподілити накладну відповідно до замовлення 

постачальникові. Для "зайвих" товарів в документ додається новий рядок без уточнення 
замовлення, а в початковому рядку кількість зменшується на кількість надлишку. 

З новою можливістю не доведеться створювати другий документ надходження або ділити рядки 
вручну - програма повідомить про перевищення і підкаже, як скоректувати документ 

надходження. 

o Контроль розбіжностей надходження товарів із замовленням постачальникові 

При надходжені товарів тепер можна швидко перевірити відповідність фактичного 
надходження із замовленням постачальникові. У режимі перевірки розбіжностей з`явилася 

можливість наочно порівняти кількість і суми за замовленням з товаром, що реально надійшов. 

Нова опція дозволить співробітникам оперативно приймати товар і не пропускати помилки, 
допущені постачальниками при відвантаженні. 



o Завантаження в документ "Прибуткова накладна" інформації про серійні номери 

З`явилася можливість швидко ввести інформацію про серійні номери при надходжені товарів 
від постачальника. В документі "Прибуткова накладна" реалізована можливість завантаження 
серійних номерів з файлів Excel. 

Для товару завантажуються відразу всі серійні номери, вказані через роздільник (кому, 

пропуск, перенесення рядка). 

o Введення складських ордерів на підставі накладних з урахуванням залишків 

Спрощено введення складських ордерів при ордерній схемі обліку, коли облік фінансових і 
складських операцій ведеться окремо. Тепер, при створенні документів "Прибутковий ордер" і 

"Видатковий ордер" на підставі відповідних накладних враховуються всі раніше введені 
ордери. Документ заповнюється залишком товарних позицій і серійних номерів, який не був 

відображений в інших документах. 

o Розрахунок потреб з урахуванням замовлень на майбутні постачання 

У новій версії розрахунок потреб враховує не лише замовлення постачальникові, сформовані 
до дати розрахунку, але і замовлення, заплановані в майбутньому. 

При використанні таких замовлень система сама перевірить, чи вдасться виконати замовлення 

в строк. Якщо забезпечити замовлення до терміну його виконання не вдається, то користувач 
побачить попередження про необхідність скоректувати дати. 

o Розрахунок потреб: групова зміна постачальника/виробника 

При розрахунку потреб в товарах і матеріалах з`явилася можливість швидко змінити 

постачальника або виробника відразу для декількох товарів. У вікно розрахунку доданий 
стандартних механізм групового заповнення. За допомогою його ви можете: 

- встановити постачальника або виробника; 

- змінити ціни %; 

- округлити ціни і суми. 

o Доставка: фільтр за датою відвантаження в маршрутних листах 

У маршрутному листі тепер можна швидко відібрати всі замовлення, які необхідно відвантажити 

сьогодні, - в документі з`явився зручний фільтр за датою відвантаження. Використайте новий 
відбір спільно з фільтром за датою доставки для ефективного планування завантаження 

кур`єрів. 

o Відображення цін в звіті "Залишки наборів" 

Ціни наборів тепер можна подивитися і роздрукувати в звіті "Залишки наборів". Ціна 
відображається незалежно від способу розрахунку вартості набору, досить вибрати вид цін, за 

яким вона розраховується. 

 

 



Продаж у роздріб 

o Видалення товару за штрихкодом в РМК 

У робочому місці касира з`явилася нова можливість - швидко і зручно видалити який-небудь 
товар з чека. Для цього досить двічі натиснути клавішу F7 на клавіатурі (відкриється форма 
введення штрихкода і включиться режим видалення). Після цього товар, чий штрихкод 

просканується наступним, видалиться з табличної частини чека. 

Компаніям, які надають послуги 

o Попередня калькуляція робіт в документі "Замовлення-наряд" 

При плануванні підрядних робіт з`явилася можливість швидко розрахувати попередню 
вартість робіт і матеріалів. У документ "Замовлення-наряд" доданий розрахунок калькуляцій. 

• Нова можливість дозволить оперативно виконати розрахунок вартості робіт для клієнта, а після 
виконання замовлення наочно порівняти плановий розрахунок з фактичними доходами і 
витратами за цим замовленням-нарядом. 

• Попередня калькуляція допоможе швидко оцінити рентабельність конкретного замовлення і 

запропонувати клієнтові вигідніші умови, а також виявити основні витрати. 

o Створення замовлень постачальникові за документами "Замовлення-наряд" 

З`явилася можливість швидко сформувати замовлення постачальникам на товари і матеріали, 
необхідні для планованих робіт. У списку документів "Замовлення постачальникам" на закладці 

"Замовлення покупців" тепер відображаються замовлення-наряди, для виконання яких 
необхідно докупити позиції у постачальника. 

Нова можливість дозволить в один клік сформувати замовлення різним постачальникам і 

оперативно забезпечити товари і матеріали для виконання робіт. 

Виробничим компаніям 

o Облік декількох послуг в звіті переробника 

Всі витрати щодо переробки тепер можна легко врахувати в одному документі. В документ 
"Звіт переробника" додана опція, що дозволяє вводити послуги списком. Для кожної операції 

переробки можна вказати найменування і ціну. 

• Також з`явилася можливість уточнити замовлення покупця для кожної продукції окремо. 
Налаштувати відображення замовлення покупця можна за допомогою перемикача положення 

"Шапка/таблична частина". 

o Поетапне збирання виробів. Масове призначення етапів в специфікації 

У специфікаціях продукції з`явилася зручна опція: в пару кліків можна встановити етапи, на 
яких використовується матеріал або виконується операція. З новою можливістю ви зможете 

швидко підготувати специфікації для використання у багатоетапному виробництві і формувати 
документи за допомогою АРМ "Виконання етапів". 

В самому АРМ розширений список фільтрів: відібрати замовлення тепер можна за видом і 
станом. 

 



o Друк специфікацій 

Специфікації продукції тепер можна роздрукувати: додана форма для друку специфікацій. 
Друк можливий в двох варіантах: 

- коротко. Включає тільки зміст конкретної специфікації без розшифровки вузлів і операцій. 

- розгорнуто. В ній виводитимуться всі межі від початкового матеріалу до кінцевого виробу. 

Швидко роздрукувати специфікації можна з однойменного довідника. 

Для всіх видів бізнесу 

o Фінанси. Грошові кошти за проектами і підрозділами 

Тепер облік і аналіз грошових коштів можна вести за проектами і підрозділами. Нові аналітики 

доступні як при плануванні, так і при побудові звітів за фактичними грошовими 
операціями.  Проект і підрозділ можна вказати безпосередньо в документі руху грошових 

коштів або визначати із  замовлень покупців, контрагентів, договорів. Тепер в звіті "Грошовий 
потік" підсистеми "Аналіз бізнесу" можна побачити актуальну інформацію, скільки грошей 
заробляє кожен проект і підрозділ.  

o Нові значення фільтрів за станом оплати і відвантаженням 

До діючої можливості відбору документів за об`ємом оплати і відвантаженням: "Без 
оплати/відвантаження", "Сплачений/відвантажений частково" і "Сплачений/відвантажений 
повністю" додали нові значення для фільтрації за часом оплати і відвантаження: 

"Прострочена", "Чекаємо сьогодні" і "Не прострочена". Нові стани, за якими можна фільтрувати 
документи,  отримали свої значки. 

o Закупівлі. Замовлення товарів у декількох постачальників 

Планувати закупівлі одного і того ж товару тепер можна одночасно у декількох постачальників. 

У режимі планування розрахунку потреб доступний список усіх постачальників, за якими 
встановлені ціни. Вказуйте потрібних постачальників і обсяг замовлення.  Вибрати 

постачальника можна відразу для декількох позицій закупівлі. Тепер можна планувати 
точніше, вибираючи декілька постачальників для закупівель. 

o Пов`язані документи. Фільтри і панель інформації 

У формі "Пов`язані документи" на правій панелі стало доступне ще більше інформації: 

контактна інформація  контрагента, автор і відповідальний, коментарі, операції і стан 
документу. Для кожного документу формується своя форма пов`язаних документів, з якої 
доступний перехід до рухів документу. Тепер не треба витрачати час на пошук і переходи, вся 

інформація доступна в одному вікні. 

o Завантаження товарів і залишків у постачальників з файлу Excel 

Тепер з файлу Excel можна завантажувати товари постачальників і оновлювати інформацію 
про залишок на сайті або складах постачальників.  

З`явилася можливість включати і відключати поля зіставлення номенклатури при завантаженні 

товарів, цін або заповненні табличних частин документів запасами з файлу Excel. Можливість 
буде корисна компаніям, у яких зіставлення номенклатури відбувається не за найменуванням, 

а за артикулом або штрихкодом, або поєднанням декількох полів. 



o Облік наявності оригіналів первинних документів 

Дозволяє спростити облік і контроль наявності підписаних оригіналів вхідних і вихідних 
первинних документів, наприклад, в сценарії: документ роздрукували, передали клієнтові, 
чекаємо повернення підписаного оригіналу. Ключові можливості: 

- Фіксація і зберігання ознаки наявності оригіналів первинних документів, як для кожної 

друкованої форми, так і за одним загальним станом на документ. 

- Фіксація співробітника, що встановив і змінив стан оригіналу (чи друкованих форм) 

первинного документу, а також дати останніх змін поточного стану. 

- Можлива установка, зміна і відстежування ознаки стану оригіналу первинного документу як 

в списках, так і у формах документів. 

- Можна ввести і налаштувати будь-який список станів, які можуть вимагати в обліку. 

o Закриття місяця 

Отримав розвиток механізм попереднього аналізу коректності обліку і закриття місяця. 
Виконуйте регламентні операції закриття місяця і попередній аналіз в одній формі. Результат 
перевірки і закриття відображається набором простих сполучень з детальною розшифровкою 

і автоматичним виправленням, де це можливо. 

У рамках попереднього аналізу виконується: 

- аналіз незарахованих авансів покупців і постачальникам; 

- перевірка правильності вибору організацій і договорів в документах; 

- перевірка коректності вибору статей руху грошових коштів. 

При закритті місяця додатково виконуються перевірки наявності негативних залишків на 

кінець місяця. Для ситуацій, коли негативний залишок виник в результаті попереднього 
резервування запасу, що надійшов пізніше, можна виконати автоматичне перенесення 
моменту резервування на дату надходження. Доданий контроль актуальності розрахунку 

собівартості. Після закриття місяця виконується реєстрація всіх змінених документів. За 
наявності змін видаються попередження про необхідність повторного закриття місяця в звітах, 

що відображають собівартість, пульс бізнесу і поточних справах. 

З форми закриття місяця тепер доступні для швидкого переходу загальні аналітичні звіти: 
Аналіз бізнесу, Баланс, Доходи і витрати, Оборотно-сальдова відомість, Нарахована 

амортизація, Прибутки і збитки, Фінансовий результат. 

o Нова організація статей руху грошових коштів 

Оновлена структура довідника "Статті руху грошових коштів". Всі статті згруповані за трьома 
грошовими потоками: 

- Операційна діяльність, 

- Інвестиційна діяльність, 

- Фінансова діяльність. 

Для нових користувачів, як розпочинають працювати в програмі, довідник буде заповнений 

найбільш використовуваними статтями з розділенням на грошові потоки. 



Для діючих користувачів всі існуючі статті потраплять в групу "Операційна діяльність". 

Необхідно розібрати статті за грошовими потоками. 

Завдяки оновленій структурі довідника, користувачі отримають зрозумілі управлінські звіти, 
сформовані в розрізі трьох грошових потоків. 

o Збереження, друк і розсилканя звітів "Аналіз бізнесу" 

Всі звіти інструменту "Аналіз бізнесу" тепер можна зберегти і роздрукувати. Для цього додані 
зручні команди. Крім того, з`явилася можливість відразу відправити звіт на e-mail. 

Всі звіти розділу "Аналіз бізнесу" можна включити в автоматичну розсилку на електронну 
пошту і отримувати актуальну інформацію про стан справ в компанії не заходячи в програму. 

Довідники 

o Контроль дублів номенклатури 

У новій версії з`явилася корисна можливість - контроль дублів в довіднику "Номенклатура". 
Тепер при введенні нової номенклатурної позиції програма автоматично перевірить, чи не 
являється новий товар або послуга "двійником" створеної раніше. 

•  Перевірка виконується за наступними полями: 

• - Найменування, 

• - Найменування для друку, 

• - Артикул. 

• Якщо в базі вже є аналогічна картка номенклатури, програма повідомить, що знайдені збіги. 
Також підказка з`явиться у будь-якій картці номенклатури, в якої у базі є "двійник". 

• Ви можете перевірити на наявність дублів відразу весь довідник за допомогою команди "Пошук 

і видалення дублів". В результаті перевірки програма запропонує об`єднати позиції, що 
дублюються, в одну, а зайві помітити на видалення. 

o Відбір за характеристикою категорії в довіднику "Номенклатура" 

У списку номенклатури з`явився зручний відбір: знайти номенклатуру тепер можна за 

характеристикою категорії, в яку вона включена. При використанні такого відбору користувач 
побачить всі товари або послуги, що мають вибрану характеристику. Наприклад, всі товари 
категорії "Взуття" білого кольору. 

Звіти 

o Спільний доступ до налаштованих звітів для користувачів 

Звітами, налаштованими для себе, тепер можна ділитися з іншими користувачами. При 
збереженні звіту виберіть користувачів, кому він буде доступний, і вони побачать новий звіт в 
інтерфейсі. Важливо відмітити, що доступ до звітів не повинен суперечити рівню прав, 

встановленому для конкретного користувача. 

o Перегляд звітів в окремому вікні 

Ще декілька зручних функцій для роботи із звітами: 



- Звіт тепер можна відкрити в окремому вікні, наприклад, щоб включити додаткову аналітику 

не закриваючи загальний результат. 

- Багатосторінкові звіти можна швидко розгорнути на весь екран, і бачити максимум інформації 
без прокрутки. 

Сервіс 

o Оновлення бібліотек 

У версію включені наступні стандартні бібліотеки: 

Бібліотека стандартних підсистем 3.1.3 

Бібліотека технології сервісу 2.0.1 

Бібліотека торгового обладнання 2.1.4 

 


