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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 2020.10. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.07.2020 до 30.09.2020. 

Відмова від відповідальності 

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

компанії SMART business по темі 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. 

 

 

 

 

© 2020 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 #5719 Дороблено функціональність 

документів для купівлі, продажу та 

конвертації валюти: 

- додано можливість формування 

проводок по процесах за спрощеною 

схемою (без транзитних банківських 

рахунків) 

- покращено інтерфейс: додано поля з 

інформацією про курси валют на дати 

відправлення та отримання грошових 

коштів, колонки для вимірів, що 

використовуються в базі. 

- дороблено навігатор в частині 

відображення операцій з різними 

датами обліку (відправлення та 

зарахування грошових коштів) 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #5852 Додано можливість автоматичного 

формування призначення платежу за 

маскою, прописаною в картці договору. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #6217 Додано можливість налаштування 

значень за замовчуванням в частині 

обліку договорів для шаблонів карток 

Постачальників і Клієнтів. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #6688 Змінено логіку обліку нереалізованих 

курсових різниць у додатковій звітній 

валюті для деяких рахунків, які беруть 

участь в обліку ПДВ, на локалізаційну. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #6684 Змінено логіку обліку нереалізованих 

курсових різниць під час 

перезастосування операцій 

постачальника і клієнта на 

локалізаційну. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #6808 Додано можливість обліку 

нереалізованих курсових різниць 

однією результуючою проводкою 

(прибуток або збиток). 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #7163 Виправлено помилку застосування 

авансового платежу на Рахунок купівлі, 

який містить розподілені товарні 

витрати. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #7241 На сторінці «Кор. картка рахунку» 

додано можливість відображати дані 

під час вибору підсумовуючого рахунку. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 
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SMART LOCALIZATION 5 

   

 

Надруковано на еко-папері 

https://www.smart-it.com/uk/eco/ SMART business конфіденційно 

UA #5995 Оновлено друковані форми продажу 

(рахунку-фактури та видаткової 

накладної). 

Управління 

продажем 

Нова 

функціональність 

UA #5694 Стандартний функціонал Замовлення 

інвентаризації дороблено такими 

модифікаціями: 

- додано можливість обліку результатів 

інвентаризації (надлишки і недостачі) на 

різні рахунки ГК 

- додано можливість використання 

функціоналу Підписів 

- розроблено друковану форму 

"Інвентаризаційний Опис" 

- розроблено друковану форму "Акт 

контрольної перевірки інв. цінностей" 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #6649 Розроблено друковану форму акту на 

списання товарів із замовлення на 

інвентаризацію 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #6650 Додано перевірку на обов'язковість 

заповнення Загальної Бізнес-Групи в 

актах списання та оприбуткування. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #6651 Розроблено друковану форму акту на 

оприбуткування товарів із замовлення 

на інвентаризацію 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #5598 У зв'язку з переходом на рахунки у 

форматі IBAN видалено перевірки на 

обов'язковість заповнення 

розрахункового рахунку та МФО в 

реквізитах. 

Управління РГЗ Виправлена 

функціональність 

UA #6076 Оновлено логіку у формуванні xml-

файлів податкових накладних під час 

продажу нерезидентам. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #6345 Дороблено логіку формування 

розрахунку корегування для операцій 

Відшкодування. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #6593 Додано можливість відбирати операції 

для створення зведеної компенсуючої 

податкової накладної як за Датою 

обліку, так і за Датою виписки. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #6597 Додано інформацію про дату 

включення в Декларацію з ПДВ в рядки 

податкової накладної. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #6735 Покращено можливість ручного 

створення розрахунку корегування до 

податкової накладної, а саме вибір в РК 

рядку оригінальної ПН. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #6744 Додано можливість масового 

видалення податкових накладних 

купівлі. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #6556 Додано заповнення номеру договору в 

Операції ГК з рядка компенсуючої 

податкової накладної у разі скасування 

її обліку. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 
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UA #6643 Змінено тип обліку ОЗ в Книзі операцій 

ОЗ для операцій на суму ПДВ за ДВ 

(доля використання) на «Вартість 

придбання». Раніше сума ПДВ за ДВ 

обліковувалась з типом обліку ОЗ 

«Підвищення вартості». 

Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 

UA #6633 Додано можливість переглядати 

інформацію про основний засіб з типом 

ВМП за допомогою стандартної 

сторінки Картка ОЗ. 

Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 

UA #7114 Дороблено заповнення форми «ОЗ-6» в 

частині заповнення таблиць: 

«Добування, доустаткування, 

модернізація, індексація» - додано 

виведення даних щодо зміни вартості 

ОЗ (дата та № документа, сума зміни). 

“Коротка індивідуальна характеристика 

об'єкта” – додано виведення 

найменування та Інв. № комплектуючих 

ОЗ. 

Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 

UA #7135 Переміщено налаштування з 

визначення коду шаблону Excel для 

друку деяких документів, які відносяться 

до Основних засобів, з "Налаштування 

ГК" в "ОЗ Налаштування" 

Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 

UA #8138 Виправлено помилку, що виникає під 

час нарахування амортизації в один 

день з внутрішнім переміщенням ОЗ 

Управління 

основними 

засобами 

Виправлена 

функціональність 

UA #4700 Додано можливість формування 

Обігової відомості за 

Постачальниками/Клієнтами в 

оригінальній валюті 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #5205 Додано можливість будувати звіт за 

підсумовуючими Рахунками ГК на 

сторінці «Аналіз рахунку». Змінено 

розрахунок розгорнутого сальдо, а 

також джерело розрахунку початкових 

та кінцевих балансів на Операції ГК 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #6024 Видалено повідомлення про 

перевищення припустимої довжини 

поля під час формування xml-файлу 

регламентованої звітності (Зовнішні 

звіти) для деяких випадків 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #7124 Дороблено функціонал розрахунку 

рядків Зовнішніх звітів у розрізі 

договорів та неглобальних вимірів 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #7286 Змінено сторінку «Детальна обігово-

сальдова відомість»:  

- джерело формування змінено на 

Операції ГК (раніше звіт формувався на 

Операціях кореспонденції),  

Звітність Нова 

функціональність 
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- додано розрахунок сум в оригінальній 

валюті, де вони є,  

- додано можливість формування звіту з 

підсумовуючих рахунків, 

- змінено розрахунок розгорнутого 

сальдо 

UA #5291 Оновлення довжини полів згідно з 

новими розмірами в BC 

Технічні 

завдання 

Нова 

функціональність 

UA #6444 Додано переклад інтерфейсу 

українською 

Технічні 

завдання 

Нова 

функціональність 

UA #6763 Форму Журналу банківських платежів 

оптимізовано для зручної роботи у веб-

клієнті 

Технічні 

завдання 

Нова 

функціональність 

UA #7331 Видалено застарілу функціональність 

ПДВ-декларацій (ПДВ-звітів) 

Технічні 

завдання 

Нова 

функціональність 

UA #9173 Видалено застарілу функціональність 

інвентаризації товарів, реалізовану 

через Item Documents, на зміну якій 

прийшли нові документи інвентаризації 

Технічні 

завдання 

Нова 

функціональність 

GE #5303 Адаптовано код з формування 

прописом дат та чисел грузинською 

мовою 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

GE #5301 Імпорт/Експорт банківської виписки для 

банку TBC через API 

Управління РГК Нова 

функціональність 

AZ #7189 Додано друк «Подорожнього листа 

(легковий)», друк зі сторінки 

«Подорожній лист» та «Облікований 

подорожній лист» 

Управління 

закупівлями 

Нова 

функціональність 

AZ #7191 Додано друковану форму звіту «Акт 

приймання-передачі»; друк 

здійснюється з облікованої прибуткової 

накладної купівлі 

Управління 

закупівлями 

Нова 

функціональність 

AZ #7200 Додано друк «Прибуткової накладної», 

друк з облікованої прибуткової 

накладної 

Управління 

закупівлями 

Нова 

функціональність 

AZ #8143 Виправлено помилку відображення 

прописом сум більше одного мільйона 

в азербайджанському шарі 

Управління 

закупівлями 

Виправлена 

функціональність 

AZ #6589 Додано друк прибуткового касового 

ордеру 

Управління РГК Нова 

функціональність 

AZ #6590 Додано друк видаткового касового 

ордеру 

Управління РГК Нова 

функціональність 

AZ #6592 Додано друковану форму платіжного 

доручення у валюті 

Управління РГК Нова 

функціональність 
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AZ #6714 Додано друк актів інвентаризації ОЗ Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 

AZ #6715 Додано друковані форми для актів 

введення ОЗ в експлуатацію 

Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 

AZ #6717 Додано друковану форму Акту списання 

ОЗ 

Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 

AZ #6718 Додано друковану форму «Акт списання 

транспортних засобів» 

Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 
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3. Склад оновлення SMART HR & Payroll 
Оновлення включає в себе такі покращення, нові функціональні можливості та виправлення 

помилок: 

Код 

країни 
ID Зміст 

Функціональна 

область 
Тип зміни 

UA/GE/AZ #6667 Додані зміни у властивості полів таблиці 

“Фіз. Особа”, які дозволяють 

сформувати коректний файл під час 

вивантаження пакету конфігурації 

Загальне Технічні зміни 

UA/GE/AZ #6743 Створено набори дозволів для ролей 

модуля HR & Payroll 

Загальне Нова 

функціональність 

UA #7378 Додані оновлення для: 

- довідника ознак доходу 

- індексів інфляції 

- розрахунку коефіцієнтів для індексів 

інфляції 

- лімітів зарплати 

- налаштування лікарняного 

Загальне Нова 

функціональність 

UA #7404 Додано автоматичний імпорт індексів 

інфляції з веб-сайту. Звіт необхідно 

додати в періодичні завдання 

Загальне Нова 

функціональність 

AZ #6737 Створено 3 нових рольових центри для 

Азербайджану. 

21094152 HR AZ MANAGER ROLE CENTER 

21094153 PAYROLL ADMIN ROLE CENTER 

AZ 

21074900 ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР AZ 

Загальне Нова 

функціональність 

GE #7298 Створено 3 нових рольових центри для 

Грузії. 

21074832 ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР GE 

21094101 HR MANAGER ROLE CENTER GE 

21094102 PAYROLL ADMIN ROLE CENTER 

GE 

Загальне Нова 

функціональність 

GE #8178 На сторінку «Карта пакетів конфігурації» 

додано налаштування «Не запускати 

імпорт паралельно». Налаштування 

потрібно встановити під час 

перенесення пакету, в таблицях якого є 

записи грузинською мовою; тоді 

перенесення даних відбувається із 

збереженням кодування 

Загальне Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #4435 Дороблено можливості інтеграції з 

системами пропускного режиму та 

оновлення даних табеля щодо даних 

входу/виходу. Додано налаштування, які 

дозволяють враховувати ранній прихід, 

запізнення, ранній вихід, роботу після 

закінчення робочого часу, час перерви 

Табель Нова 

функціональність 
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UA/GE/AZ #6314 Додано можливість скасування наказу 

на відсутність, якщо під час обліку 

наказу було створено архів статусу 

табеля 

Табель Нова 

функціональність 

GE #6550 Додані зміни в розрахунок кількості 

понаднормових годин для сумованого 

періоду - Тиждень 

Табель Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #7268 Додані зміни в логіку скасування замов-

лення на відсутність. Перевірка відбува-

ється за унікальними періодами, на які 

припадають дати дії рядка наказу 

Табель Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #5339 Для кодів часових активностей з типом 

«Відпустка» додано обробку 

налаштування «Мін. період роботи», за 

яким під час додавання наказу на 

відпустку виконується перевірка того, 

чи відпрацював співробітник вказану 

кількість місяців. 

Додано налаштування «Поточний рік», 

за яким виконується перевірка 

використання відпустки лише з 

поточного періоду балансу відпустки. 

Додано обробку налаштування «Мін. 

дозволена кількість днів у році», за яким 

виконується перевірка того, щоб в 

одному періоді балансу відпустки було 

обов'язкове використання вказаної 

кількості днів з налаштування 

Відпустки Нова 

функціональність 

AZ #5681 Додано алгоритм розрахунку 

коефіцієнта підвищення, який 

застосовується під час розрахунку 

середнього значення для оплати 

перебування у відпустці 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #5731 Додано можливість створювати 

документи «Наказ на відпустку» та 

«Наказ на іншу відсутність» зі сторінки 

«Заяви на відпустку» 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #5732 Додано можливість друку звіту заяви зі 

сторінки «Заяви на відпустку» 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #6313 

#9197 

На сторінку «Баланс відпусток» додано 

поля «На дату», «Календарні дні на 

дату», «Баланс на дату». У разі зміни 

дати, дні та баланс перераховуються. 

Така ж можливість є у звіті «Баланс 

відпустки». 

Для коду часових активностей з типом 

«Відпустка» додано налаштування 

«Перевіряти баланс на дату», за яким 

під час обліку наказу на відпустку 

перевіряється наявність зароблених 

днів 

Відпустки Нова 

функціональність 
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UA #6539 Для можливості використання в 

розрахунку елемента з типом «Резерв 

відпустки» додано функцію розрахунку 

балансу днів відпустки, яка не враховує 

використані дні майбутнього періоду 

Відпустки Нова 

функціональність 

GE #6674 У «Журнал відпусток» додано 

можливість сформувати рядки корекції, 

які закривають баланс відпустки після 

обліку 

Відпустки Нова 

функціональність 

GE #7225 Додано можливість перетворення 

понаднормових годин у нарахування 

днів додаткової відпустки (відгул) 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #7244 Додано можливість контролю 

використання резерву відпустки по 

кожному співробітнику. У разі нестачі 

суми раніше нарахованого резерву для 

співробітника, створюється копія рядка 

з використанням відпустки з іншою 

обліковою групою (для якої вказано 

рахунок витрат поточного періоду) та 

сумою перевищення 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #8123 Для кодів часових активностей з типом 

«Відпустка» додано налаштування 

«Період нарахування» за значеннями 

«Робочий рік», «Календарний рік». 

Додано обробку для рядка з типом 

«Нарахування відпустки» у разі 

визначення значення «Дата 

завершення»: для «Робочого року» - 

CALCDATE('<1Y-1D>',"Дата початку°"). 

Для календарного року – останній день 

року «Дати початку» 

Відпустки Нова 

функціональність 

GE #8125 Додано розрахунок компенсації 

відпустки у разі негативного залишку 

днів 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA #6095 Додані зміни у визначення сум та 

формування xml-файлів для Заяви-

розрахунку ФСС, Повідомлення про 

виплату 

Лікарняні Виправлена 

функціональність 

UA #6698 

#6697 

Дороблено можливість внесення 

лікарняного після звільнення без 

заповнення табеля обліку робочого 

часу 

Лікарняні Виправлена 

функціональність 

UA #8184 Виправлено формування сум до 

виплати лікарняних за рахунок ФСС у 

міжрозрахунковому періоді 

Лікарняні Виправлена 

функціональність 

AZ #5337 Для використання у друкованих формах 

кадрових наказів, в документи додано 

поле «Керівництво» (Leadership) 

Трудові 

договори 

Нова 

функціональність 

GE #5786 Створено друковані форми кадрових 

наказів з використанням Word-layout 

макетів 

Трудові 

договори 

Нова 

функціональність 
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AZ #5892 Створено друковані форми кадрових 

наказів з використанням Word-layout 

макетів. Створено нові змінні для 

налаштування макетів та визначення 

текстів кадрових наказів 

Трудові 

договори 

Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #6558 Додано перевірку за датою для рядка 

«Трудового договору» з типом 

«Переміщення». Якщо статус табеля в 

місяці переведення «Випущений», 

з'являється повідомлення та затвердити 

рядок неможливо 

Трудові 

договори 

Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #6670 В таблицю «Налаштування умов 

трудового договору» додано поле 

«Характер роботи», значення якого 

можуть брати участь у визначенні 

«Умов трудового договору» 

Трудові 

договори 

Нова 

функціональність 

GE #3485 В рядки зарплатного документа додано 

додаткові поля («Облікована сума», 

«Сплачена сума»), які дозволяють 

визначати суму, на підставі якої 

формується рядок з типом «Зарплата», і 

суму, яка використовується під час 

обліку рядка документа. 

Змінено логіку обліку зарплатного 

документа. Змінено логіку формування 

сум до виплати для співробітника, сум 

до виплати з податків. Під час 

формування виплати формується 

додатковий зарплатний документ з 

рядками розрахунку податків. 

Під час обліку виплати додано облік 

рядків в «Операції особистого доходу» 

(Person Income Entry) з інформацією про 

рядки документа, які брали участь у 

формуванні виплати, для подальшого 

використання в формуванні звіту з 

податку на прибуток. 

Додано логіку застосування податкової 

пільги виходячи з «Дати обліку 

документа» 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

GE #3495 Додано можливість налаштування 

розрахунку зворотним методом для 

зарплатних елементів, які 

використовуються в зарплатних 

документах міжперіоду. 

Додано зміни у формування суми до 

виплати за зарплатним документом – 

сума розраховується в рядку документа 

з типом «Зарплата». 

Додано функціонал перерахунку рядків 

зарплатного документа у разі 

зменшення суми до виплати 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 
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GE #4115 Виконано налаштування зарплатних 

елементів з типами «Нарахування», 

«Премія», «Зарплата», «Звітність» 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

GE #4116 Виконано налаштування зарплатних 

елементів для розрахунку податку на 

прибуток, пенсійного утримання та 

нарахування, застосування податкових 

пільг 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

GE #7115 Додано налаштування розрахунку для 

зарплатних елементів з типом 

«Утримання» 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

GE #4120 Завершено налаштування «Груп 

розрахунку», «Типів розрахунку, «Рядків 

типів розрахунків» 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

GE #4123 Налаштовано елементи розрахунку 

gross-суми від авансової виплати з 

відрядження, що перевищила ліміти, з 

подальшим утриманням податків 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #5729 Додано можливість масового 

підвищення заробітної плати на певну 

суму. 

У групові накази додано кнопку 

«Створення підвищення зарплати». 

Натискаючи її, необхідно задати 

параметри зміни окладу. Під час обліку 

групового наказу можна закрити старі 

позиції або залишити їх відкритими при 

необхідності 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #6584 Змінено формування значення «Опис 

обліку» у зарплатному документі в 

залежності від налаштування «Тип 

обліку» 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

UA/GE/AZ #6661 Додані зміни у визначення зарплатного 

діапазону в рядку розрахунку 

зарплатного елемента для функції 

застосування ставки податку (для 

випадку наявності декількох діапазонів) 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

GE #7295 Додані перевірки на рядки «Відомості 

на виплату», які перевіряють 

відповідність суми виплати та рядка з 

типом «Зарплата» з прив'язаного 

зарплатного документа. 

В рядках зарплатного документа додано 

перевірку; якщо рядок було створено з 

оригінального документа, у ньому не 

можна змінювати поле «Сума зарплати» 

Відомість на 

виплату 

Нова 

функціональність 

GE #7304 Додано заокруглення сум нарахувань у 

зарплатному документі у разі зміни 

суми до виплати 

Відомість на 

виплату 

Нова 

функціональність 

AZ #9211 Додані зміни у формування файлу 

експорту «Відомості на виплату» 

Відомість на 

виплату 

Виправлена 

функціональність 
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UA #9236 Додано нові атрибути для формату 

експорту Відомості на виплату «xml 

OTP» 

Відомість на 

виплату 

Нова 

функціональність 

AZ #3413 Для друкованих форм додано 

можливість формування цифр 

прописом азербайджанською мовою. 

Додано текстові константи. 

Додано закінчення до цифр для дат 

азербайджанською мовою. 

Для формування адреси співробітника 

додано приставки азербайджанською 

(місто, вулиця, будинок, квартира) 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #3692 Реалізовано статистичний звіт 03102117 

за прикладом державного сайту 

статистичних звітів. 

Згідно з вимогами, дані формуються в 

Excel-форматі; за сформованими 

даними співробітник заповнює звіт 

безпосередньо на сайті 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #3693 Реалізовано статистичний звіт 03102109 

за прикладом державного сайту 

статистичних звітів. 

Згідно з вимогами, дані формуються в 

Excel-форматі; за сформованими 

даними співробітник заповнює звіт 

безпосередньо на сайті 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #4111 Налаштовано та імпортовано шаблони 

«Розрахункової відомості» 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #4124 Реалізовано формування пенсійного 

звіту (Pension report declaration) на 

підставі облікованих платежів 

зарплатних документів 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #4125 Реалізовано формування звіту з податку 

на прибуток (Income tax declaration 

report) на підставі облікованих платежів 

та зарплатних документів з можливістю 

подальшого завантаження файлу на 

портал RS.GE 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #4126 Для друкованих форм кадрових наказів 

додано формування текстів наказів, 

формування дат прописом, адрес, 

скорочень грузинською мовою 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #6322 Дороблено підтримку звітів та 

друкованих форм для Web-клієнта 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #6546 Додані зміни у звіт «Інформація про 

зайнятість і працевлаштування 

громадян, що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню» а також у 

формування реквізиту Adress 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #6586 У звітах 1-ПВ (1-PV Month Form, 1-PV 

Quarter Form) змінено формування 

реквізитів: 

Звітність Нова 

функціональність 
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'FIRM_NAME' - CompanyInfo.Full Name 

'FIRM_ADR' - CompanyInfo.Post Code, 

Area (якщо є), City, Addess 

GE #6676 Виконано налаштування для звіту 

«Баланс відпустки» 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #6677 Виконано налаштування для звіту 

«Табель обліку робочого часу» 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #6678 Виконано налаштування для звіту 

«Платіжна відомість співробітника» 

Додано нове джерело даних – 

«Операції особистого прибутку» 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #6679 Виконано налаштування для звіту 

«Штатний розклад» 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #6680 Виконано налаштування для звіту 

"Графік відпусток" 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #6682 Виконано налаштування для звіту 

«Довідка про доходи» 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #6813 Виконано налаштування для звіту 

«Розрахункова відомість» 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #7223 Додано шаблон для звіту з податку на 

прибуток (Income tax declaration report) 

на мові English 

Звітність 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 Ком-

панія залишає за собою право змінити періодичність виходу оновлень. 

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

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

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

тєвий 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, онов-

лення або виконані модифікації системи повинні бути адаптовані. 

6. Компанія виконує виправлення помилок Рішення на безоплатнй основі для клієнтів з актив-

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

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

ходу 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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