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Повідомлення про конфіденційність: Цей документ є конфіденційною інформацією і містить комерційну 

таємницю, а також інтелектуальну власність SMART business. Ані цей документ, ані будь-яка інформація, 

що міститься в цьому документі, не можуть бути відтворені або розкриті за жодних обставин без 

попередньої письмової згоди SMART business. Пам'ятайте, що розголошення, копіювання, 

розповсюдження чи використання цього документа та інформації, що міститься в ньому, суворо 

заборонено 
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1. Вступ 
 

Документ описує покращення та зміни у функціоналі рішення SMART Localization, які увійшли в 

чергове регулярне оновлення 2021.07. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.04.21 по 30.06.21 р. 

Відмова від відповідальності 

Вміст цього документа має виключно інформаційний характер і відображає поточну точку зору 

компанії SMART business за темою на дату публікації. Цей документ і його вміст не є і не повинні 

розглядатися як зобов'язання з боку компанії SMART business. Компанія SMART business не 

гарантує точність будь-якої інформації, що міститься в цьому документі. 

 

Повідомлення про авторське право 

Дотримання всіх чинних законів про авторське право є обов'язком користувача. Вміст цього 

документа є власністю компанії SMART business. Без обмеження авторських прав компанії 

SMART business, жодна з частин цього документа не може бути відтворена, збережена, введена 

в систему пошуку інформації або передана в будь-якій формі або будь-якими засобами 

(електронними, механічними, шляхом фотокопіювання, запису або іншим чином) або для будь-

яких цілей, а також включатися в будь-які інші роботи або публікації без офіційного письмового 

дозволу компанії SMART business. Ви можете копіювати витяги з цього документа для 

особистого користування. 

Компанія SMART business може мати патенти, патентні заявки, товарні знаки, авторські права 

або інші права інтелектуальної власності, які стосуються предмета цього документа. За винятком 

випадків, прямо передбачених в будь-якій окремій письмовій ліцензійній угоді від компанії 

SMART business, надання цього документа не дає вам ліцензії на ці патенти, торгові марки, 

авторські права або іншу інтелектуальну власність. 

© 2021 SMART business. Всі права захищено. Назви реальних компаній та продуктів, згаданих 

тут, можуть бути товарними знаками відповідних власників.  
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2. Склад оновлення SMART Accounting 
 

Оновлення включає в себе такі покращення, нові функціональні можливості та виправлення 

помилок: 

Код 

країни 
ID Зміст 

Функціональна 

область 
Тип зміни 

UA #12570 Внесені зміни в алгоритм формування 

кореспонденції для операцій корекції 

собівартості. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #14359 Дороблена логіка обліку вимірів у разі 

переоцінки операцій в валюті на дату 

балансу. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #14612 Додана функція копіювання облікової 

групи клієнта у Фінансовий журнал під час 

обліку сервісного замовлення. 

Покривається випадок, коли облікові групи 

клієнта в замовленні та на картці не 

збігаються. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #14672 Оновлена функціональність автоматичного 

формування операцій кореспонденції під 

час сторнування операцій ГК. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #15129 Оновлене присвоєння номера транзакції 

для операцій, створених під час 

сторнування регістра, що дозволяє 

правильно сформувати кореспонденцію. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #12384 Внесені певні зміни до друкованої форми 

ТТН. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #13176 Розроблений інтерфейс, що дозволяє 

сформувати акт зміни ціни продажу. 

Фунціонал дозволяє: змінити ціну за 

однією або кількома видатковими 

накладними, змінити ціну однієї або 

декількох позицій у видаткових накладних, 

змінити ціну в більшу або меншу сторону, 

змінити ціну на відсоток, розподілити 

фіксовану суму на рядки або збільшити на 

певне значення ціну в кожному рядку. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #14274 Дороблені звіти "Клієнт - Акт звірки 

взаєморозрахунків", "Постачальник - Акт 

звірки взаєморозрахунків". Під час 

формування звітів виключаються операції 

з ознаками "Сторновано" та 

"Корегування" . 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #14811 Виправлені невеликі помилки в 

функціоналі Довіреностей в модулі 

Продаж. 

Управління 

продажами 

Виправлена 

функціональність 

UA #14287 Додана можливість ручної корекції суми 

ПДВ у разі часткового обліку рахунку з 

замовлення продажу. 

Управління 

покупками 

Виправлена 

функціональність 
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UA #14883 Виправлена помилка, що виникала під час 

створення корегувальної кредит-ноти з 

врахованого авансового звіту. 

Управління 

покупками 

Виправлена 

функціональність 

UA #15278 В друкованій формі звіту М-2 розширено 

поле "рахунок" для друку номеру IBAN 

повністю. 

Управління 

покупками 

Нова 

функціональність 

UA #14260 Дороблений функціонал - у разі 

скасування складського приймання або 

відвантаження створюються записи в 

Операціях Головної Книги за методом 

червоного сторно. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #14337 В друковані форми акту списання та акту 

оприбуткування на підставі замовлення 

інвентаризації товарів додане автоматичне 

присвоєння облікованого номера. Цей 

номер використовується для виведення на 

друк актів з необлікованого замовлення 

інвентаризації. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #15194 Додані перевірки на відповідність 

коригуючої Кредит ноти до облікованого 

рахунку, який коригується. Для 

сторнування операцій "червоним сторно" 

Кредит-нота повинна повністю збігатися з 

облікованим рахунком. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #15210 Оновлено Акт модернізації ОЗ: додана 

можливість обліковувати товари з 

трасуванням; змінено розташування дій, 

що відносяться до рядків. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #15216 Під час обліку повернення (кредит-ноти) 

продажу створюються проводки з 

повернення собівартості методом 

"червоне сторно". 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #10419 Реалізований облік корекції собівартості 

для документа "Кредит-нота купівлі" на 

окремому фінансовому рахунку. Покриває 

випадки, коли собівартість партії, що 

повертається, не дорівнює ціні, за якою 

товар повертається постачальнику. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #13233 Виправлені незначні помилки в функції 

«Імпортувати рядки купівлі» під час 

створення рядків в документі ВМД. 

Імпорт товарів, 

ВМД 

Виправлена 

функціональність 

UA #14266 У журналі банківських платежів 

виправлений розрахунок в полі 

"Незастосована сума" для типу документа 

"Відшкодування". 

Управління рухом 

грошових коштів 

Виправлена 

функціональність 

UA #11469 Оновлено логіку нумерації рядків журналу 

банківських платежів. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Нова 

функціональність 

UA #11541 Функціонал застосування передоплат до 

необлікованих документів розширений і 

тепер доступний для модуля Сервіс. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Нова 

функціональність 
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UA #13232 Покращено алгоритм формування 

податкових накладних за період для 

операцій з типом "Відшкодування". 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #14434 Удосконалено імпорт реєстру вхідних 

податкових накладних та розрахунків 

коригування. Покращено інтерфейс з 

підбору операцій постачальника для 

зв'язку податкового документа з 

операцією-підставою. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #14450 Додана можливість фільтрувати податкові 

накладні за будь-яким з полів під час 

експорту в xml-файл. А також в тег з датою 

податкової накладної вивантажується дата 

виписки (раніше вивантажувалася дата 

обліку). 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #14533 Покращений алгоритм створення рядків 

податкової накладної. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #14557 Виправлені деякі помилки у вивантаженні 

Додатку 1 до Декларації з ПДВ в xml-файл. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #14663 Внесені виправлення в алгоритм 

формування податкової накладної з 

імпорту послуг. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #14813 Оновлено облік повернення товарів з 

пропорційним вхідним ПДВ. Тепер сума 

пропорційного ПДВ під час часткового 

повернення товару постачальнику буде 

обліковуватися на "Рахунок різниці 

собівартості кредит ноти купівлі". Виняток 

становить Кредит-нота купівлі з ознакою 

Корекція, де облік буде здійснюватися на 

рахунок для компенсуючих ПДВ-

зобов'язань. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #15280 Покращено алгоритм розподілу суми ПДВ, 

яка включається в собівартість. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #15281 Операції головної книги, сформовані під 

час обліку Кредит-ноти з ознакою 

Корекція і з пропорційним ПДВ, тепер 

проводяться методом "Червоне сторно". 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #15306 Додане заповнення джерела податкового 

номера під час створення податкових 

накладних на продаж нижче собівартості. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #15419 Оновлено функцію створення підсумкової 

податкової накладної за день для інтернет-

магазину. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #7631 У функціонал "Перевірка реєстрації ПН" 

додана можливість завантажувати 

безпосередньо вхідні податкові накладні та 

розрахунки коригування на додаток до 

імпорту реєстру податкових накладних. Це 

дозволить більш точно ідентифікувати 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 
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створені в системі документи і підтвердити 

їхню реєстрацію. 

UA #12377 Додано можливість вибору зі списку 

відразу декілька ОЗ на сторінці «Розподіл 

витрат ОЗ». Додано можливість 

розподілити додаткові витрати, понесені 

підзвітною особою та пов'язані з основним 

засобом, за допомогою авансового звіту. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #14839 Виправлена помилка некоректного обліку 

акту списання основних засобів, якщо 

причина списання - "Ліквідація". 

Управління 

активами 

Виправлена 

функціональність 

UA #15284 Під час обліку акту введення в 

експлуатацію ОЗ з типом "Модернізація" в 

поле "Сума" записується початкова сума в 

документі, а не поточна балансова вартість 

ОЗ. 

Управління 

активами 

Виправлена 

функціональність 

UA #10988 Реалізована можливість сторнування акту 

модернізації ОЗ. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #11421 Додана можливість сторнування Акту 

списання ОЗ зі збереженням необхідного 

статусу на картці ОЗ. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #12575 У фінансові звіти додана можливість 

перегляду операцій з фільтром за 

договором, якщо встановлене 

налаштування «В розрізі договорів» = Так. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #12578 Змінена логіка розрахунку 

розгорнутого сальдо, якщо встановлена 

ознака «Показати обіги в оригінальній 

валюті». 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

UA #14697 1. На сторінку "Детальна обігово-сальдова 

відомість" додана можливість формування 

відомості за банківськими рахунками і 

касами, в тому числі для оригінальної 

валюти.  

2. Сторінка Bank G/L Turnover (21074362) з 

бази видалена. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #15143 Додана можливість встановлювати 

множинний фільтр для Рахунку ГК та 

Номеру джерела в Детальній обігово-

сальдовій відомості. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #15446 Локалізація оновлена до кумулятивного 

пакету 24 (червень 2021) від Microsoft 

Технічні задачі Нова 

функціональність 
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3. Склад оновлення SMART Payroll 
 

Оновлення включає в себе такі покращення, нові функціональні можливості та виправлення 

помилок: 

Код 

країни 
ID Зміст 

Функціональна 

область 
Тип зміни 

UA #15086 У звіті "Платіжна відомість співробітника" 

додано формування змінних в цифровому 

форматі. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #15238 Виконаний редизайн звіту "Список 

співробітників на дату". 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #14418 У додатку 5 звіту "Податковий розрахунок 

сум доходу" видозмінено відображення 

операції переведення співробітника - 

створюється один рядок замість двох. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #14569 У звіті "Податковий розрахунок сум 

доходу" назва місяця формується 

українською. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #14573 У додатку 4 звіту "Податковий розрахунок 

сум доходу"змінено розподіл сум 

військового збору між рядками згідно зі 

значенням "Ознака доходу" . 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #14582 У додатку 1 звіту "Податковий розрахунок 

сум доходу" змінено відображення ПІБ 

співробітника під час вивантаження в xml. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #14597 У додатку 5 звіту "Податковий розрахунок 

сум доходу" змінено відображення 

операцій прийому і звільнення 

співробітника в одному кварталі - 

створюються два рядки замість одного. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #14695 У додатку 4 звіту "Податковий розрахунок 

сум доходу" оновлено відображення 

виплат за аліментами. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #14841 Створена функція розрахунку, за 

допомогою якої можна змінити значення 

"Коду нарахування" в рядку документу. 

Функція використовується під час 

розрахунку елемента "Донарахування 

ЄСВ", для якого потрібно змінити "Код 

нарахування" (3), якщо сума за рядком 

Звітність Нова 

функціональність 
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менше 0. Змінено визначення номера 

операції для рядка перерахунку відпустки в 

зарплатному документі. 

UA #14869 У додатках 1, 4 звіту "Податковий 

розрахунок сум доходу" у разі створення 

рядка вручну і вибору фіз. особи додане 

заповнення значень ПІБ та ІПН. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #15141 У додатку 4 звіту "Податковий розрахунок 

сум доходу" додана умова створення рядка 

для випадку повної корекції нарахування 

відпустки. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #14558 Для «Типу розрахунку» додана можливість 

вказати пов'язаний тип розрахунку, 

елементи якого будуть додаватися в 

зарплатний документ тільки якщо були 

додані елементи з оригінального типу. Це 

дозволяє скоротити кількість рядків у 

зарплатному документі. Наприклад, якщо 

податки з лікарняного винести в окремий 

тип розрахунку та вказати його як 

пов'язаний з типом з елементами 

лікарняного, то елементи податків з 

лікарняного будуть додаватися в документ 

тільки за наявності лікарняного, а не 

завжди. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

UA #14786 На картку позиції додано поле "Дата 

початку для індексації". Воно буде 

використовуватися для визначення 

базового місяця замість поля «Дата 

початку». 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

UA #14964 Створено функції розрахунку балансу за 

постачальником - фіз. особою для 

використання в налаштуванні зарплатних 

елементів і рядках розрахункової 

відомості. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

UA #15123 Під час затвердження рядка трудового 

договору, додане перенесення значення 

поля "Відсоток" з умов трудового договору 

до "Книги операцій щодо співробітника". 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

UA #15158 Виправлена помилка з номером 

документа, яка виникала під час 

порівняння розміру оплати перебування у 

Розрахунок зарплати Виправлена 

функціональність 
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відрядженні в функції "Перевірити" в 

наказі на відрядження. 

UA #15192 Виправлене сортування рядків зарплатного 

документа, для яких встановлене 

налаштування "Сортувати за датою 

початку" в "Рядку розрахункового типу 

зарплати". 

Розрахунок зарплати Виправлена 

функціональність 

UA #15285 У звіті "Запропонувати рядки 

налаштування зарплати" виправлено 

перенесення значення поля "Відсоток" в 

рядки журналу співробітників. 

Розрахунок зарплати Виправлена 

функціональність 

UA #14840 Оновлено логіку формування суми до 

оплати ЄСВ у "Відомості на виплату" 

(фільтр за полем "Джерело оплати" більше 

не застосовується). 

Виплати Нова 

функціональність 

UA #15142 Виправлено помилку вивантаження 

відомості на виплату в формат "Privat24". 

Виплати Виправлена 

функціональність 

UA #15291 Для довідників "Підрозділ", "Позиція" 

додано перенесення значень вимірів з 

"Центру відповідальності". Оновлено 

відображення глобальних вимірів на 

сторінках. 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

UA #15292 На сторінці "Підрозділи" додана 

можливість масового затвердження 

записів, які виділені курсором. 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

UA #15293 Додані правила вибору груп розрахунку на 

картках позицій, підрозділів, посад. 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

UA #14788 Додана можливість копіювати деякі рядки 

налаштування зарплатного календаря в 

інший зарплатний календар. Це можна 

використовувати під час додавання 

перехідних свят. Наприклад, додавати 

свята в один календар і копіювати їх в інші. 

Додана можливість повторного створення 

рядків за новими налаштуваннями. 

Завдання відкриває рядки календаря за 

період, запускає повторне створення 

рядків, випускає рядки. 

Табелі обліку 

робочого часу 

Нова 

функціональність 

UA #15136 Оновлено алгоритм підрахунку планових 

робочих годин в наказі на іншу відсутність 

Табелі обліку 

робочого часу 

Нова 

функціональність 
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у разі встановлення налаштування "Робота 

у вихідний". 

UA #15482 Виправлено розподіл днів відпустки під час 

створення рядків наказу на відпустки 

майстром створення рядків. 

Відпустки Виправлена 

функціональність 

UA #15234 Виконано редизайн формування файлів 

xml для звітів 1ПВ, Заява розрахунок, 

Повідомлення про виплату. 

Загальне Технічні зміни 

GE #4122 Додана інтеграція за зарплатними 

платежами з банками BOG, TBC. 

Платежі Нова 

функціональність 

AZ #14631 В "Журнал відпусток" додана можливість 

генерації тексту наказу та запуску друку 

макета звіту. 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #14641 Реалізована друкована форма картки 

співробітника. 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #10877 Додане заповнення поля "Період 

нарахування" під час створення записів в 

умовах трудового договору завданням 

"Обчислити компенсацію відпустки". 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 
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4. Процедура оновлення системи 

 
Оновлення системи складається з двох етапів: 

▪ Оновлення коду 

▪ Оновлення даних 

Оновлення коду – це перенесення змін в об'єктах з релізу на клієнтську базу, яке виконується 

методом текстового злиття двох версій. 

Оновлення даних – зміна наявних даних, якщо новий реліз змінює схему даних або вносяться нові 

налаштування. Зміна наявних даних відбувається автоматично під час оновлення коду в момент 

запуску процедури "Data Upgrade". Внесення налаштувань за новими модулями відбувається в 

ручному режимі.  
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5. Умови Оновлення SMART Localization 
 

1. Компанія SMART business (далі – «Компанія») розробляє та оновлює рішення SMART 

Localization (далі – «Рішення») згідно з вимогами та обмеженнями, визначеними в Microsoft 

Dynamics Partner Localization and Translation Licensing Program (PLLP). 

2. Компанія щоквартально в перший робочий день публікує оновлення Рішення; надалі 

Компанія залишає за собою право змінити періодичність виходу оновлень. 

3. Оновлення Рішення надається клієнтам Компанії з активною підпискою на безоплатній 

основі для всіх версій продуктів Microsoft Dynamics NAV та Microsoft Dynamics 365 Business 

Central, які є на етапі основного періоду підтримки компанією Microsoft. Перевірити 

життєвий цикл програмного продукту можна за посиланням: 

https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search 

4. Оновлення системи клієнта відбувається за попереднім узгодженням графіку оновлення, а 

також обсягу робіт з перенесення оновлення на системи клієнта, в тому числі оновлення 

налаштувань та тестування системи, та має бути виконано не пізніше, ніж буде випущено 

наступне оновлення. Орієнтовний графік виходу оновлень – раз на 3 місяці. Перенесення 

оновлення на 3 місяці допускається за попереднім узгодженням. 

5. Передбачається також можливість самостійного оновлення системи клієнтом. Для цього 

Компанія надає оновлення, в тому числі рекомендації щодо оновлення налаштувань системи 

та скрипти для оновлення даних. Однак слід враховувати, що клієнтські модифікації системи 

можуть бути несумісні з вихідним кодом оновлення, що отримується, і, як наслідок, 

оновлення або виконані модифікації системи повинні бути адаптовані. 

6. Компанія виконує виправлення помилок Рішення на безоплатній основі для клієнтів з 

активною підпискою, що виконують своєчасне оновлення відповідно до п. 4. 

7. Компанія надає детальний опис змін в кожному оновленні та публікує не пізніше дати 

виходу оновлення. 

8. Термінові оновлення законодавства або термінові виправлення помилок надаються 

клієнтам без прив'язки до періодичності виходу оновлень. 

9. Оновлення Рішення повністю або вибірково визначеної функціональності під «старі» версії 

системи, які не входять в основний період підтримки компанією Microsoft згідно з п. 3 або не 

мають активної підписки, виконується Компанією, беручи до уваги те, що розробка такого 

оновлення відбувається повністю під клієнта та, як наслідок, може бути платною для такого 

конкретного клієнта. 

10. Будь-які відхилення від цих умов оновлення Рішення мають бути закріплені в договорі; в 

іншому випадку діють ці умови. 
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