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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, що увійшли в 

чергове регулярне оновлення 2020.04. Оновлення містить зміни у функціоналі за період з 

01.01.2020 по 31.03.2020. 

Відмова від відповідальності 

Зміст цього документа має виключно інформаційний характер та відображає поточну точку зору 

компанії SMART business на тему на дату публікації. Цей документ та його зміст не є та не мають 

розглядатися як зобов’язання зі сторони компанії SMART business. Компанія SMART business не 

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

Цей документ носить виключно інформаційний характер. КОМПАНІЯ SMART BUSINESS НЕ НАДАЄ 

ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ, ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ 

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ПРИ ЦЬОМУ ВСІ ГАРАНТІЇ 

ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ В ОБСЯЗІ, МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ. 

Повідомлення про авторські права 

Дотримання всіх чинних законів про авторські права є обов'язком користувача. Зміст цього 

документа є власністю компанії SMART business. Без обмеження права компанії SMART business 

як власника авторських прав, жодна частина 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, або включатися в будь-які інші роботи або публікації без 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, що 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 ніякої ліцензії на ці патенти, торгові марки, 

авторські права або іншу інтелектуальну власність. 

 

© 2020 SMART business. Всі права збережено. Назви реальних компаній і продуктів, згадані тут, 

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

Оновлення містить такі покращення та нові функціональні можливості, а також виправлено такі 

помилки: 

ID Зміст Функціональна 

область 

Тип зміни 

71051 Додано можливість автоматизованого 

створення РК зміни ціни до ПН 

Адміністрування ПДВ Нова 

функціональність 

95717 Сторінка з вивірення вхідних ПН відображає 

лише реальних постачальників, виключаючи 

МВО, співробітників та податкові органи 

Адміністрування ПДВ Нова 

функціональність 

96002 Звіти з вивірення та формування ПН мають 

враховувати той факт, що деякі ПН можуть бути 

вже враховані та, відповідно, необхідно 

виключити можливість дублювання ПН у 

такому випадку 

Адміністрування ПДВ Нова 

функціональність 

97207 Покращено роботу функціоналу вивірення ПН 

з випискою з ЄРПН, функціонал тепер дозволяє 

імпортувати нові рядки в неочищений буфер, 

доповнюючи його 

Адміністрування ПДВ Нова 

функціональність 

100042 Зміна зовнішнього вигляду ПН та РК. Вибудова 

відображення полів у тій самій послідовності, 

що і в друкованій формі ПН та РК 

Адміністрування ПДВ Нова 

функціональність 

101066 Наслідування аналітики у фінансових операціях 

під час розподілу ПДВ (ЧВ) на замовлення 

купівлі ОЗ 

Адміністрування ПДВ Нова 

функціональність 

101182 Додавання дати обліку податкових накладних, 

яка тепер може відрізнятися від дати обліку 

документа-підстави. 

 

Принцип заповнення полів дати вихідної ПН: 

▪ Дата виписки – відповідає даті обліку 

операції, на підставі якої створюється 

ПН; 

▪ Дата обліку – відповідає даті виписки, 

але може бути змінена на будь-яку іншу 

дату вручну; 

▪ Дата включеня в декларацію – 

відповідає даті обліку, але може бути 

змінена на будь-які іншу дату, в т.ч. 

пусте значення. 

▪ Дата реєстрації– не має зв'язку з датами 

вище, заповнюється або вручну, або під 

час верифікації зареєстрованих ПН в 

ЄРПН. 

 

Адміністрування ПДВ Нова 

функціональність 
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Принцип заповнення полів дати вхідної ПН: 

▪ Дата виписки – відповідає даті обліку 

операції, на підставі якої створюється 

ПН; 

▪ Дата обліку – відповідає даті виписки, 

але може бути змінена на будь-яку іншу 

дату вручну; 

▪ Дата включеня в декларацію – 

відповідає даті реєстрації, але може 

бути змінена на будь-які іншу дату, в т.ч. 

пусте значення; 

▪ Дата реєстрації – не має зв'язку з 

датами вище, заповнюється або вручну, 

або під час верифікації зареєстрованих 

ПН в ЄРПН. 

75222 Виправлено формули розрахунку у звіті з ПДВ-

пільг 

Адміністрування ПДВ Виправлена 

функціональність 

84674 Виправлено помилки розрахунку суми в ПН 

для рідких випадків складної комбінації 

застосування операцій 

Адміністрування ПДВ Виправлена 

функціональність 

97147 Під час імпорту виписки з ЄРПН до буфера 

вивірення ПН не заповнюється дата реєстрації 

ПН 

Адміністрування ПДВ Виправлена 

функціональність 

82123 Після обліку кредит ноти на придбання ОЗ цю 

картку ОЗ можна використовувати повторно. 

Суттєво покращено роботу зі статусами ОЗ, 

тепер система аналізує всю історію операцій 

під час прийняття рішення про призначення 

статусу картці ОЗ 

Облік ОЗ Нова 

функціональність 

97944 Покращено роботу з шаблонами книг 

амортизації під час створення нової картки ОЗ 

Облік ОЗ Нова 

функціональність 

98643 Додано можливість гнучкого налаштування на 

рівні ОЗ, а також шаблонів створення книги 

амортизації ОЗ, формули розрахунку дати 

початку нарахування амортизації. Дата 

розраховується за формулою від дати введення 

в експлуатацію. 

Облік ОЗ Нова 

функціональність 

100107 Пришвидшення роботи звіту «Амортизаційна 

відомість» 

Облік ОЗ Нова 

функціональність 

98216 Виправлено помилку обліку актів модернізації 

ОЗ за наявності історії нарахувань та 

переоцінки ОЗ 

Облік ОЗ Виправлена 

функціональність 

100070 Акт інвентаризації ОЗ. Довжина поля Опис має 

бути 50 символів, оскільки якщо найменування 

ОЗ перевищує 30 символів, система не 

дозволяє додати такий ОЗ в документ 

Облік ОЗ Виправлена 

функціональність 

https://www.smart-it.com/eco
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94861 Покращено роботу друкованої форми виданої 

довіреності на придбання матеріальних 

цінностей, звіт дозволяє показувати 

інформацію про всі передоплати та оплати за 

цим замовленням 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Нова 

функціональність 

95687 Розширено картку банківського рахунку 

постачальника додатковою інформацією для 

міжнародних платежів. Додано такі поля: 

“Банк-посередник найменування”, “Банк-

посередник SWIFT код”, “Банк-посередник 

адреса” 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Нова 

функціональність 

95982 Доопрацьовано картку банківських рахунків 

постачальників. У разі зміни коду МФО з 

довідника фінансових установ необхідно 

оновлювати інформацію в банківській картці 

постачальника 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Нова 

функціональність 

100257 Додано можливість формування документа 

ВМД на основі замовлень на переміщення 

товару з трасуванням товарів за партіями та 

серійними номерами 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Нова 

функціональність 

92138 Виправлено рідку помилку CONSISTENT, яка 

виникала під час скасування застосування 

операцій за постачальником, якщо таке 

застосування виконувалося між операціями в 

різних звітних періодах та сторнувало 

нарахування нереалізованої курсової різниці 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Виправлена 

функціональність 

94852 Виправлено помилки відображення 

паспортних даних в друкованих формах 

довіреності на отримання товарів 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Виправлена 

функціональність 

101239 Не відпрацьовує налаштування з відключення 

обов'язкового контролю унікальності 

зовнішнього номера під час обліку документів 

купівлі 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Виправлена 

функціональність 

90893 Ідентифікація контрагентів за номером IBAN під 

час імпорту банківської виписки для 

контрагентів-нерезидентів 

Облік грошових 

засобів 

Нова 

функціональність 

95595 Додано контроль обов'язковості заповнення 

типу документа в журналі банківських платежів 

Облік грошових 

засобів 

Нова 

функціональність 

95503 Під час обробки буфера банківської виписки 

система не враховує фільтр за розділом 

журналу, в рамках якого було виконано імпорт 

банківської виписки 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Виправлена 

функціональність 

96860 Під час імпорту рядків з буфера банківської 

виписки до журналу система має 

використовувати інкремент 10000 для номера 

наступного рядка 

Покупки та 

взаєморозрахунок із 

постачальниками 

Виправлена 

функціональність 
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98975 Додано можливість попереднього перегляду 

перед обліком для актів оприбуткування і актів 

списання товарів 

Облік запасів Нова 

функціональність 

83256 Виправлено помилку в розрахунку сум 

операцій в актах звірення по клієнтах та 

постачальниках, якщо в номерах договорів 

використовується символ "*" 

Взаєморозрахунок з 

клієнтами 

Виправлена 

функціональність 

95918 Під час обліку замовлення продажу з 

автоматичним обліком платежу немає 

можливості обліковувати кредит ноту з 

ознакою корекція до такого документа з 

автоматичним сторнуванням платежу 

Взаєморозрахунок з 

клієнтами 

Виправлена 

функціональність 

99985 В друкованій формі Акту виконаних робіт 

неправильно розраховується підсумок  

Взаєморозрахунок з 

клієнтами 

Виправлена 

функціональність 

99181 Під час переоцінки балансів за валютними 

банківськими рахунками курсова різниця має 

обліковуватися на рахунок нереалізованої 

курсової різниці 

Фінансова звітність Виправлена 

функціональність 
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3. Склад оновлення SMART HR & Payroll 
 

Оновлення містить такі покращення та нові функціональні можливості, а також виправлено такі 

помилки: 

ID Зміст 
Функціональна 

область 
Тим зміни 

#3504 Для основних об'єктів модуля додано поле 

«Дистриб'юторський центр», за яким можна 

визначити приналежність запису до певного центру 

та використовувати це поле під час налаштування  

«Фільтрів безпеки» для «Наборів дозволів» 

Загальне Нова 

функціональність 

#4112 Для основних налаштувань модуля та для ПІБ 

співробітника додано поля для можливості вказати 

назву англійською мовою Опис 

Загальне Нова 

функціональність 

#3367 Для поля «Тип обліку» в «Налаштуванні ГК додано 

нові значення опції – Грузія, Азербайджан 

Загальне Нова 

функціональність 

80008 Для сторінок у вигляді списку «Фіз. особи», 

«Співробітники», «Позиції», «Накази про 

відсутність», розширено список доступних 

стовпчиків для відображення 

Загальне Нова 

функціональність 

#3533 Додано функціонал «Загальні кадрові накази», який 

дозволяє групувати в одному наказі операції з 

різних джерел для подальшого групового обліку та 

можливості друку такого наказу 

Загальне Нова 

функціональність 

#3397 Допрацьовано друковану форму «Штатний 

розклад» 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

79485 Створено окремі таблиці для зберігання рядків 

«Архіву штатного розкладу»  

Штатний розклад Нова 

функціональність 

79393 Для сторінки «Штатний розклад» допрацьовано 

відображення неактивних і вакантних позицій 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

#4048 Додано можливість випустити всі відкриті рядки 

зарплатного календаря однією кнопкою, без 

необхідності виділяти їх курсором. Додано 

спрощені режими для випуску і відкриття рядків, які 

відпрацьовують, якщо ще жодного співробітника не 

було прийнято на цей календар 

Зарплатні 

календарі 

Нова 

функціональність 

#4170 Виправлено помилку у визначенні року для 

святкового дня під час створення рядків 

зарплатного календаря для змінного графіка 

Зарплатні 

календарі 

Виправлена 

функціональність 

83150 

 

 

 

Додано можливість формування корегувального 

табеля обліку робочого часу і перерахунку 

нарахувань в поточному періоді. 

Табель Нова 

функціональність 
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Згідно з Порядком 435 «Про затвердження Порядку 

формування та подання страхувальниками звіту 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», існують дві причини, з яких можливе 

внесення від'ємних значень у звіті ЄСВ: 

- при відображенні сум перерахунків заробітку 

(доходу), що пов'язані з уточненням кількості 

відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою, 

тимчасовою непрацездатністю та допомогою у 

зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у 

попередніх періодах; 

- при відображенні сторнованих сум відпускних, 

допомоги з тимчасової непрацездатності та 

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

 

Модифікація стосується п.1 та передбачає такий 

порядок дій та логіки: 

1. Перед обліком наказу на відсутність, дати якого 

припадають на минулий закритий період, 

адміністратор повинен встановити 

налаштування «Дозволити перевизначення» для 

кодів тимчасової активності «Р» («В», «В1» за 

необхідності). 

2. На картці наказу, в спеціальному факт-боксі є 

можливість побачити рядки облікованого 

зарплатного документа минулого періоду, які 

залежать від відпрацьованого часу і на 

розрахунок яких може вплинути поточний 

наказ. Зарплатні елементи, які виконують 

перерахунок, повинні бути попередньо 

налаштовані та прикріплені до картки 

оригінальних елементів. 

3. Після обліку наказу про відсутність створюється 

«Архів Статусу табеля» для періоду, на який 

припадали дати відсутності. В архіві фіксується 

стан табеля до моменту обліку, оскільки наказ 

вносить зміни в оригінальний «Статус табеля». 

Також, створюються операції «Книги 

співробітника» з елементами перерахунку, які 

потрапляють в розрахунок поточного 

відкритого періоду. 

4. Після обліку наказу, адміністратор повинен 

зняти налаштування «Дозволити 

перевизначення» для коду тимчасової 

активності «Р» ( «В», «В1»), щоб заборонити 

вносити несанкціоновані зміни 

#4276 Додано майстер створення рядків наказу на 

відпустку, який дозволяє розподілити дні відсутності 

між різними кодами відпустки відповідно до 

пріоритетів 

Відпустки Нова 

функціональність 
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#4230 Виправлено проблему з підрахунком днів 

компенсації відпустки під час звільнення за 

наявності декількох рядків балансу з позитивним і 

негативним залишком 

Відпустки Виправлена 

функціональність 

#4462 Вилучено можливість додавання нової операції 

нарахування відпустки під час обліку наказу на 

відпустку 

Відпустки Виправлена 

функціональність 

#4460 Виправлено помилку з оновленням сторінки після 

скасування наказу про відсутність 

Відпустки Виправлена 

функціональність 

#3448 В Архів додано сторінку «Рядки трудових договорів» 

для зручного перегляду статусу і історії по всіх 

рядках трудових договорів 

Трудові договори Нова 

функціональність 

#4008 Допрацьовано можливість використання 

бюджетних позицій і автоматичного створення, 

затвердження і закриття фактичних позицій 

Трудові договори Нова 

функціональність 

#4457 Допрацьовано механізм підбору операцій для 

розрахунку звільнених співробітників  

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

#3775 Додано можливість створювати картку одержувача 

платежів – спрощена картка співробітника (фіз. 

особи та постачальника), без необхідності 

створювати та затверджувати трудовий договір, 

позицію. Для одержувача платежів можна створити 

та облікувати зарплатний документ, створити та 

облікувати виплату, формувати звіти 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

#4585 Додано можливість створювати рядки журналу 

співробітників без дати закінчення в звіті 

«Запропонувати рядки» 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

#4631 Вилучено налаштування «Наявність 

оподатковуваної суми» для типу розрахунку. 

Приховувати рядки зарплатного документа, за 

відсутності значення у визначеному полі документа, 

можна за допомогою поля «Фільтр приховування 

рядків документа» в Налаштуванні модуля 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

88773 Реалізовано друковану форму повідомлення 

співробітника про дату початку відпустки 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

#3812 Оновлено формати файлів імпорту до клієнт-банку 

для документа «Відомість на виплату» 

Відомість на 

виплату 

Нова 

функціональність 

88479 Оптимізовано процес виплати коштів за рахунок 

ФСС через документ «Відомість на виплату»  

Відомість на 

виплату 

Нова 

функціональність 

#3554 Усунена помилка, яка виникала під час вибору 

банку в заголовку документа, в якому немає рядків 

Відомість на 

виплату 

Виправлена 

функціональність 

84988 Для звітних форм «Заява-розрахунок» та 

«Повідомлення про виплату коштів застрахованим 

особам» додано можливість формування файлів у 

Звітність Нова 

функціональність 
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форматі xml для подальшого завантаження в 

системи подання звітності 

#4345 Додано можливість формування вибірки даних 

щодо співробітника на визначену дату 

Звітність Нова 

функціональність 

#3518 Додано підрахунок показників та формування звіту 

«Інформація про зайнятість і працевлаштування 

громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню» через Word-layout шаблон 

Звітність Нова 

функціональність 

82701 Розширено можливості формування звіту 1ДФ в 

частині розрахунків з ФОП 

Звітність Нова 

функціональність 

#3769 

#3610 

#3612 

#3613 

#3611 

#3349 

#3358 

#3513 

#3514 

#3338 

#3516 

#3515 

#3337 

#3347 

Змінено підхід у формуванні друкованих форм, 

звітів в Excel та файлів xml для можливості коректної 

роботи у web-клієнті NAV 

▪ Довідки про доходи 

▪ Форма П-1 

▪ Форма П-4 

▪ Форма наказу на відпустку П-3 

▪ Форма П-5 

▪ Повідомлення про прийняття співробітника 

▪ Графік відпусток 

▪ Експорт 1ДФ 

▪ Експорт Додаток 4 

▪ Табель обліку робочого часу 

▪ Експорт та друк 1ПВ місяць 

▪ Експорт та друк 1ПВ квартал 

▪ Баланс відпустки 

▪ Картка П-2 

Зміна налаштування вимагає завантаження нових 

Excel-шаблонів 

Звітність Нова 

функціональність 

#3339 Сторінки та звіти в меню оптимізовано для роботи у 

web-клієнті NAV 

Звітність Нова 

функціональність 

#3676 Доопрацьовано правильне визначення типу 

операції в налаштуванні «Вибір звіту - персонал»  

Звітність Виправлена 

функціональність 

88852 Усунена проблема, яка виникала під час друку 

табеля обліку робочого часу для підрозділу, в якому 

менше 5 співробітників 

Звітність Виправлена 

функціональність 

#3430 Виправлено пошук операцій за номером кадрового 

наказу для друкованої форми розрахунку 

середнього для лікарняного 

Звітність Виправлена 

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 у випадку 

внесення нових налаштувань. 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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