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Нове у версії 

• CRM 

Контакт-центр: новий інструмент для роботи зі списком справ 

З`явилось єдине робоче місце - контакт-центр для роботи з усіма вхідними комунікаціями: листами, 
замовленнями і т.п. Тепер менеджер в одному місці бачить всі справи на сьогодні: завдання на 
роботу, події, а також нову можливість - завдання. Створюйте свої завдання або ставте завдання 
іншим співробітникам. Опишіть завдання, вкажіть час виконання, а програма нагадає і проконтролює 
виконання. У контакт-центрі на дошці канбан можна побачити всі справи на сьогодні і завтра, а 
також прострочені завдання. Співробітники в єдиному робочому місці - контакт-центрі вирішують 
поточні та прострочені завдання, планують роботу в календарі. Також з`явилася можливість 
представити список справ у вигляді дошки канбан. Таке представлення допоможе упорядкувати та 
оптимізувати завдання. Створюйте особисті або командні дошки для планування своїх справ або 
завдань робочої групи. 

Пошта: спам, копії і підписи 

Тепер з листами можна працювати в звичному корпоративному форматі. Відзначайте небажану 
пошту, вибирайте, кому надіслати копії і приховані копії листів. Вказуйте стан для одержаних листів, 
призначайте відповідального за роботу з поштою, налаштовуйте гнучко підписи для листів. 

Фінанси 

Платіжний календар: контроль прострочених платежів і платіжні документи за заявками 

Тепер в інтерактивному звіті "Платіжний календар" можна бачити прострочені платежі. 
Скористайтеся перемикачем “Відображати більш ранні платежі“ і контролюйте всі платежі з 
простроченою датою оплати. 

Якщо створюєте платіжні документи на підставі заявок на витрату, то вони тепер автоматично 
заповнюються реквізитами документів-підстав. 

Акт звірки за договорами 

Тепер в акті звірки є можливість групувати документи за договорами і виводити за кожним договором 
окреме сальдо. 

Доходи і витрати за проектами і підрозділами 

Тепер аналітики "Проекти" і "Підрозділи" стали наскрізними: від грошового потоку до фінансового 
результату. Вказуйте аналітику в документах продажів і прямих витратах, розподіляйте непрямі 
витрати за проектами при закритті місяця. Аналізуйте звіт "Доходи і витрати" в варіантах "Проекти" і 
"Підрозділи". Рахуйте кошти, доходи і витрати, прибуток за проектами і підрозділами. 

Торговим компаніям 

Інтеркампані 

Тепер продавати товари і послуги між своїми організаціями стає простіше і швидше. Додайте 
можливість передачі товарів між організаціями. Зробіть налаштування передачі товарів. 

Оформлюйте продажі покупцеві і створюйте автоматичним заповненням документи передачі товарів 
між організаціями з використанням помічника. У звітах доступні загальні продажі, продажі між своїми 
організаціями та продажі зовнішнім покупцям. 

Новий документ "Витрати при імпорті" 

Документ призначений для відображення митних зборів і мит, зафіксованих при надходженні 
імпортних товарів у вантажній митній декларації (ВМД).   



Новий тип структурних одиниць "Магазини" 

Додали новий тип структурних одиниць "Магазин або група складів". Використовуйте нову 
можливість, щоб об`єднати кілька торгових точок або складів. Налаштовуйте магазин за 
замовчуванням і при формуванні документів побачите склади тільки вашого магазину. 

У новій формі списку структурних одиниць тепер доступна контактна інформація та можливість 
робити відбори. 

Виробничим компаніям 

Розвиток параметричних специфікацій 

З`явилося ще більше можливостей роботи з формулами в параметричних специфікаціях. У формулі 
можна використовувати всі реквізити виробів і замовлень, а також фіксовані значення довідників. 
З`явилася можливість вказати окрему формулу для характеристики матеріалу. 

Комісійна торгівля 

Рахунок на оплату на підставі звіту комісіонера 

Для прискорення взаєморозрахунків між комісіонером і комітентом додали можливість створювати 
рахунок на оплату на підставі документа "Звіт комісіонера". 

Для всіх видів бізнесу 

Нова форма підбору товарів 

Тепер в списку номенклатури можна не тільки додавати товари в кошик, але і підбирати за 
потрібними параметрами. При підборі товару можна бачити товари в наявності, в конкретній 
організації або на певному складі. З`явилася можливість задати при підборі вид цін, нижню і верхню 
межі. Залишки товарів можна розшифрувати до конкретної номенклатури, характеристики, партії, 
складу і комірки зберігання. 

З`явилася можливість побачити аналоги товару, супутні товари і перейти до них. 

У списку номенклатури переходьте за посиланням "Перейти на нову форму" і використовуйте нові 
можливості.  

Прискорення підбору товарів 

Зробили ще зручніше роботу з новою формою підбору товарів. Для зменшення кліків при підборі 
товарів з характеристиками розшифровка тепер відкривається автоматично. Повернутися з будь-якої 
розшифровки можна клавішею BackSpace. Однією командою переміщайтеся в основний список, 
швидко повертайте товари з кошика. 

Зверніть увагу, що тепер за замовчуванням відкривається нова форма підбору товарів. При 
необхідності можна повернутися до старої форми. 

Створення груп при завантаженні номенклатури з файлу Excel 

Тепер завантажувати інформацію з файлу Excel стало ще зручніше. Не потрібно заздалегідь 
створювати групи. Вказуємо групи номенклатури з ієрархією і вони створюються при завантаженні. У 
налаштуванні зіставлення номенклатури стало доступне налаштування пошуку: точний пошук або 
по лівій частині найменування. 

Прискорення завантаження характеристик товарів 

Для зручності заповнення довідників тепер при завантаженні номенклатури з файлу Excel можна 
створювати характеристики. 

 



Ще більше документів для завантаження табличних частин з файлів 

Тепер табличні частини можна завантажувати і для документів "Переміщення запасів", "Замовлення 
на виробництво", "Виробництво". 

Створення елементів довідників при завантаженні табличних частин 

Тепер для ряду документів можна однією операцією завантажувати інформацію в табличні частини і 
створювати нові елементи довідників. 

Сервіс 

Оновлення бібліотек 

У версію включені наступні стандартні бібліотеки: 

Бібліотека стандартних підсистем 3.1.3 

Бібліотека технології сервісу 2.0.4. 

Бібліотека торгового обладнання 2.1.5 

Виправлені виявлені помилки 

 


