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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 2021.01. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.10.20 по 31.12.20 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 #10954 Внесені виправлення в український 

мовний шар рішення. 

Technical  

UA #11183 Додане заповнення номера замовлення в 

операції головної книги з нереалізованими 

курсовими різницями. 

Financial 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #11243 Розроблена можливість попередньо 

переглянути, які операції будуть створені в 

результаті корекції валютних курсів. 

Financial 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #4941 Виконаний рефакторинг функціоналу 

обліку операцій в оригінальній валюті. 

Розроблено звіт для виправлення 

історичних даних згідно з новою логікою 

обліку. 

Financial 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #6638 Виправлена помилка з зависанням 

операцій зв'язку передоплати з 

необлікованим документом під час 

видалення останнього. Тепер перед 

видаленням необлікованого документа 

необхідно скасувати застосування 

передоплати до нього. 

Financial 

Management 

Виправлена 

функціональність 

UA #6532 Розроблений новий функціонал з визнання 

доходу за курсом передоплати. Тепер цей 

процес відбувається автоматично під час 

застосування Рахунків клієнта до 

Передоплат. 

Financial 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #9215 Виправлена помилка під час обліку 

придбання основних засобів, на частину 

суми ПДВ за якими потрібно скласти 

компенсаційну податкову накладну. 

Financial 

Management 

Виправлена 

функціональність 

UA #10147 Виправлена логіка формування проводок 

під час капіталізації курсової різниці 

(переоцінка товарів, ОЗів, товарних витрат) 

так, щоб сума уцінки активів завжди 

проходила за Дебетом. 

Financial 

Management 

Виправлена 

функціональність 

UA #10512 Розроблена можливість обліковувати 

Операції вартості з типом Заокруглення на 

певному рахунку ГК. Наразі такі операції 

потрапляють на транзитний рахунок 

собівартості . 

Financial 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #10538 Реалізований контроль обліку сум авансів 

окремою операцією для постачальників за 

відповідного Налаштування ГК. 

Financial 

Management 

Нова 

функціональність 
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UA #10545 Додані назви завдань та полів російською 

мовою в функціонал з корекції вимірів. 

Financial 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #7310 Дороблений функціонал проставлення 

Номера замовлення в Операціях ГК на 

застосуванні облікованих операцій. 

Sales 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #9974 Доданий функціонал розбивки суми авансу 

від Клієнта під час застосування до 

Замовлення на продаж у разі перевищення 

залишку авансу за документом. 

Sales 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #6340 Внесені певні зміни в друковану форму 

ТТН (товарно-транспортної накладної). 

Sales 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #10594 Внесені певні виправлення в друковану 

форму та шаблон актів звірки з 

клієнтом/постачальником. 

Sales 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #9294 Розрахунок дати дії довіреності змінено на 

«Дата дії» = «Дата документа» + «Період дії 

довіреності» 

Sales 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #9329 Покращена друкована форма документа 

Акту виконаних робіт. 

Sales 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #7401 Реалізовано функціонал контроля під час 

продажу товарів кодів УКТ ЗЕД, за якими 

товар було придбано чи розмитнено. Ця 

можливість передбачена для товарів, що 

обліковуються за партіями, тобто з 

трасуванням. 

Purchase 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #8110 На сторінці «Товарно-обігова відомість» 

змінена логіка розрахунку полів з Кількістю 

на логіку, аналогічну полям із Собівартістю, 

з метою використання тих самих операцій 

під час розрахунку. 

Items 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #10598 Прибраний зайвий код та налаштування, 

поєднання яких призводило до обліку 

операцій в Головній книзі без ознаки 

Червоне сторно за операціями вартості з 

від'ємною корекцією. 

Items 

Management 

Виправлена 

функціональність 

UA #9846 Оптимізований інтерфейс на сторінці 

документа ВМД у частині перегляду 

пов'язаних з ВМД документів. 

Import goods. 

Customs 

Declaration 

Нова 

функціональність 

UA #10099 Розроблена можливість оновлювати 

налаштування митних платежів 

(налаштування процентів мит для кодів УКТ 

ЗЕД та країн) та коду УКТ ЗЕД на картці 

товару з xml-файлу документа ВМД. 

Import goods. 

Customs 

Declaration 

Нова 

функціональність 

UA #10862 Внесені зміни у формат експорту iBank 2 

для коректної роботи вивантаження, якщо 

на банківському рахунку встановлено 

критерій Export with IBAN = yes: 

Прибрана перевірка на наявність номера 

розрахункового рахунку на картці банку 

клієнта/постачальника. Виправлено 

Cash 

Management 

Нова 

функціональність 
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вивантаження відшкодувань на клієнтів 

(IBAN замість розрахункового рахунку). 

UA #9882 Додана можливість для розпізнавання 

банківської виписки у «Буфері банківської 

виписки» на підставі таблиці «Відомості 

банку» використовувати набір вимірів з 

подальшим його експортом в «Журнал 

банк.платежів". 

Cash 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #9952 Додана функція застосування документів 

під час створення платежів за допомогою 

кнопки «Створити платежі» з облікованих 

документів. Також додані фільтри та 

кнопки для перегляду замовлень на 

сторінку «Застосувати передоплати». 

Cash 

Management 

Виправлена 

функціональність 

UA #10442 Змінене заповнення найменування 

отримувача під час експорту з форматом 

експорту iFobs UAH XML (використовує 

ОТП банк), з повного найменування 

Клієнта/Постачальника на Назву 

Клієнта/Постачальника. Також додано 

обмеження у 38 символів згідно з 

вимогами СЕП НБУ. 

Cash 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #10479 Виправлена помилка неповного імпорту 

банківської виписки банку ING (формат 

MT940), якщо у файлі виписки було більше 

одного банківського дня. 

Cash 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #10611 Додана функція в журналі банківських 

платежів із заповнення поля «Номер 

угоди» значенням активної угоди, якщо він 

єдиний. 

Cash 

Management 

Нова 

функціональність 

UA #9153 Покращена логіка створення експортних 

податкових накладних та податкових 

накладних на імпорт послуг, що враховує 

першу подію за сумою в валюті. 

VAT Виправлена 

функціональність 

UA #5636 Реалізована можливість створення 

Податкових Накладних купівлі касовим 

методом, якщо постачальник виписує 

обов’язки згідно з пп. 14.1.266 ПКУ та 

підпадає під один з видів діяльності, що 

дозволяє використовувати такий метод 

визнання податкових зобов'язань згідно зі 

статтями п. 187.10 ПКУ, п. 44 підрозділу 2 р. 

ХХ ПКУ, пп. 2 п. 70 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ,  

останній абзац п. 187.1 ПКУ. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #5766 Функціонал спрощує процес корегування 

неправильно облікованих документів про 

повернення продажу та купівлі. На 

облікованих кредит-нотах з'являється нова 

функція, яка створює Корегувальний 

рахунок; спочатку створюється документ 

шляхом копіювання, далі під час обліку 

такого документа розносяться 

корегувальні проводки, та операції по 

VAT Нова 

функціональність 
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клієнтах і постачальниках також мають 

ознаку Корегування. 

UA #6642 Розроблена функція імпорту вхідних 

податкових накладних та розрахунків 

корегувань з ЄРПН з xml-файлу. 

Передбачається використовувати як 

альтернативу функціоналу «Перевірка 

реєстрації ПН». 

VAT Нова 

функціональність 

UA #9278 Реалізоване заповнення номера джерела у 

податковій накладній купівлі значенням 

коду для Митного органу під час створення 

податкової накладної з документа ВМД. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #9605 Реалізований функціонал з перерахунку 

коефіцієнта пропорційного розподілу ПДВ 

та заповнення відповідної звітності з ПДВ: 

Звіт «Річний перерахунок ПДВ за часткою 

використання» створює розрахунки 

корегувань підсумкових компенсаційних 

ПН за вказаний період. 

Під час проведення РК з ознакою «Річний 

перерахунок» використовуються рахунки, 

вказані в налаштуваннях обліку ПДВ: «Фін. 

рахунок для річного перерахунку ПДВ 

Витрати» та «Фін. рахунок для річного 

перерахунку ПДВ Дохід». 

Реалізоване заповнення додатку 7 до 

декларації з ПДВ, у тому числі за перший 

місяць року, з фіксуванням фактичної 

частки використання попереднього року: 

таблиці 1 та 2. 

Реалізоване заповнення додатку 1 до 

декларації з ПДВ у частині річного 

перерахунку частки використання ПДВ: 

таблиці 1 та 1.1. 

Реалізоване вивантаження додатку 7 в xml, 

відредаговане вивантаження додатку 1 в 

xml. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #6339 Додане заповнення Зовнішнього номера 

податкової накладної значенням 

Зовнішнього номера ВМД на сторінках 

замовлення та рахунку купівлі та продажу 

VAT Нова 

функціональність 

UA #9811 Покращений функціонал ручного 

створення податкових накладних та 

розрахунків корегувань у продажах. 

Додана можливість створювати рядки 

податкової накладної на підставі рядків 

документів продажу, а в розрахунку 

корегування – на підставі рядків 

оригінальної податкової накладної. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #6557 Дороблена логіка видалення податкових 

накладних купівлі під час переформування 

за період, а саме додана обробка випадку, 

коли Дата виписки ПН купівлі не входить в 

VAT Виправлена 

функціональність 
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період переформування, оскільки вона 

облікована після закриття періоду ПДВ в 

наступному періоді. Наразі алгоритм 

аналізує Дату обліку. 

UA #10014 Розроблена можливість виписки 

податкових накладних продажу філією 

юридичної особи. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #10127 Внесені зміни з формування ПН продажу 

без застосування до замовлення/рахунку в 

показаному обліку ПДВ: 

Формування відбувається у розрізі 

порожнього номера замовлення, тобто 

баланс розраховується за порожнім 

значенням. В рядках ПН продажу, 

сформованої за таким платежем, Номер 

документа продажу та рядки документа 

продажу заповнюються як Номер 

платіжного доручення та номер рядка за 

замовчуванням 10000. Доданий фільтр за 

номером операції книги клієнта для 

коректного відображення створеної ПН, 

якщо такий платіж було розбито під час 

обліку. Під час формування РК на 

Відшкодуванні, застосованому до Платежу 

без зв'язки із замовленням/рахунком, 

додано фільтр за номером операції 

платежу для коректності формування 

рядків РК. У перевірці створених ПН/РК за 

операціями додано відображення як 

облікованих, так і необлікованих ПН/РК у 

разі відкриття полів Сума ПН або Сума 

Додатку 2. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #6778 Виправлена функціональність створення 

податкової накладної, яка формується під 

час списання основних засобів, а саме 

використання залишкової вартості 

основного засобу для розрахунку суми 

ПДВ. 

VAT Виправлена 

функціональність 

UA #10614 Дороблена логіка формування Декларації з 

ПДВ для розрахунків корегувань до 

компенсаційних податкових накладних. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #10629 Реалізоване скасування обліку ПН за 

допомогою стандартного сторнування. 

Також змінено відображення операцій в 

Детальній обіговій відомості – сторновані 

податкові документи не виводяться у звіт. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #7269 Виправлена помилка із заповненням поля 

«Включається в ЄРПН» під час формування 

розрахунку корегування на зміну 

номенклатури. 

VAT Виправлена 

функціональність 

UA #7356 Під час формування податкових накладних 

купівлі додано виключення операцій з 

ознакою «Сторновано». 

VAT Виправлена 

функціональність 
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UA #9198 Додана можливість формування зведеної 

компенсаційної податкової накладної для 

Замовлення інвентаризації. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #9248 В Детальну ОСВ додана можливість 

виведення зовнішніх номерів документів 

та угод. Доданий розширений опис 

операцій. 

VAT Нова 

функціональність 

UA #9933 Виправлена помилка заповнення ознаки 

«Складається на операції, звільнені від 

оподаткування» у підсумковій податковій 

накладній. 

VAT Виправлена 

функціональність 

UA #9969 Виправлене заповнення поля «Номер 

Угоди» в операціях Головної Книги під час 

обліку купівлі товарів з типом = Запаси для 

коректності відображення даних в 

Обігово-сальдовій відомості під час звірки 

компенсувальних зобов'язань. 

VAT Виправлена 

функціональність 

UA #5320 Прибрано неактуальний код з розрахунку 

та нарахування амортизації ОЗ, НА у 

податковому обліку (амортизація 

податкової групи). 

Fixed Assets Нова 

функціональність 

UA #9265 Реалізоване оновлення статусу основного 

засобу під час обліку журналу 

рекласифікації ОЗ значенням статусу з 

журналу. 

Fixed Assets Нова 

функціональність 

UA #10448 Внесені зміни в документ «Акт 

Модернізації ОЗ». Модернізацію можна 

проводити лише через Книгу амортизації – 

Капітальні Інвестиції. Це дозволить 

виключити проблеми у разі відкладеної 

корекції собівартості товару, який було 

використано в модернізації ОЗ. 

Fixed Assets Виправлена 

функціональність 

UA #6418 Виправлена помилка з некоректним 

визначенням рахунку прибутків та збитків 

під час закриття фінансового результату. 

Accounting and 

fiscal periods 

closure 

Виправлена 

функціональність 

UA #10995 Внесене виправлення у звіт Детальна 

обігова відомість за ГК: якщо операція 

облікована лише в ДЗВ без локальної 

валюти, то така операція не відображалася 

в табличній частині, але прораховувалася у 

підсумках ДЗВ 

Reporting Виправлена 

функціональність 

UA #11190 Покращений алгоритм розрахунку 

показників у функціоналі Зовнішніх звітів в 

частині заокруглень, а саме додана 

можливість окремо налаштовувати 

Розрядність подання даних та Фактор 

заокруглення. 

Reporting Нова 

функціональність 

UA #10470 Внесені виправлення у підрахунок 

Підсумків у Додатковій звітній валюті у звіті 

«Кор. Картка Рахунку». Також врахований 

сценарій формування відомості за 

рахунком закриття, де кореспонденція 

Reporting Нова 

функціональність 
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складена з субрахунків обраного рахунку. 

Також додано колонку Сума (ДЗВ) для 

повноти відображення звіту у зв’язці з 

Підсумками. 

UA #10669 Стандартний код було оновлено до версії 

14.20 (CU19). 

Technical Нова 

функціональність 

GE #5301 Додано імпорт платіжних доручень та 

банківської виписки для банку TBC через 

WEB API. 

Cash 

Management 

Нова 

функціональність 

GE #10889 Виникала помилка під час обліку часткових 

видаткових накладних, втрачався зв'язок 

між Замовленням на переведення та 

Замовленням на продаж на створеній ТТН. 

VAT Нова 

функціональність 

GE #5307 Розширена інтеграція з Revenue Service, 

додана функціональність з імпорту та 

експорту Податкових Накладних. Нова 

функціональність: Формування ПН під час 

продажу; Формування ПН на передоплату 

та їхній зв'язок з ПН під час 

відвантаження/приймання; Отримання 

вхідних ПН та передача вихідних ПН через 

спеціальний журнал в Revenue Service; 

Співставлення вхідних ПН з документами 

купівлі; Синхронізація статусів документів з 

Revenue Service; Доданий функціонал 

контролю коректності реєстрації ПН в 

системі. 

VAT Нова 

функціональність 

GE #5309 Спеціальна Податкова накладна для 

нафтопродуктів – розробка функціоналу та 

інтеграція з порталом Revenue Service. 

VAT Нова 

функціональність 

GE #5306 Додана можливість реєстрації вхідних та 

вихідних транспортних накладних з 

інтеграцією з Revenue Service. 

Додана така функціональність: Замовлення 

на продаж розширене інформацією, 

необхідною для заповнення транспортної 

накладної; Замовлення на переміщення 

розширено інформацією, необхідною для 

заповнення транспортної накладної; 

Автоматичне створення транспортної 

накладної під час відвантаження товару на 

підставі інформації із Замовлення на 

продаж; Автоматичне створення 

транспортної накладної під час 

відвантаження товару на підставі 

інформації із Замовлення на переміщення; 

Ручне створення транспортної накладної в 

реєстрі вихідних транспортних накладних; 

Експорт в Revenue Service вихідних 

транспортних накладних; Імпорт з Revenue 

Service вхідних транспортних накладних; 

Reporting Нова 

функціональність 
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Синхронізація статусів документів між 

NAV/BC та Revenue Service. 

AZ #9157 Додана можливість прикріпляти файли до 

документа Шляховий лист. 

Purchase 

Management 

Нова 

функціональність 

AZ #9158 Додана можливість прикріпляти файли до 

документа Акт списання товарів. 

Items 

Management 

Нова 

функціональність 

AZ #5911 Створені xml-формати податкових 

декларацій для подальшого завантаження 

на сайт податкової служби: податок на 

прибуток, податок з джерела, ПДВ 

нерезидентів, Податок на прибуток та інші 

вирахування. У системі розроблений 

механізм вивантаження excel-файлів для 

завантаження даних на сайт податкової 

служби, який є достатнім для заповнення 

та відправлення онлайн-декларації Д0. 

VAT Нова 

функціональність 

AZ #6100 Додана можливість формування 

податкової декларації «Податок з 

джерела» у форматі XML, 

регламентованому BTP Податкової служби 

АР. Згенерований XML-файл податкової 

декларації потім відкривається в програмі 

BTP, з нього створюється пакет, який потім 

завантажується на сайт Податкової Служби. 

Reporting Нова 

функціональність 

AZ #9827 Переклад бібліотек системи 

азербайджанською мовою. 

Technical Нова 

функціональність 

AZ #5875 На картці ОЗ та Акті інвентаризації ОЗ 

додане поле «Поточний користувач» на 

випадок, якщо поточний користувач та 

мат.відповідальна особа – різні. 

Редагується на картці ОЗ. 

Rejected 

Requests 

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 #10954 Внесені виправлення в український мовний 

шар рішення. 

Technical  

UA #9712 Видалений звіт 21094023 Print Payroll Tax 

Sheet. 

Technical Нова 

функціональність 

UA #9715 Внесені зміни у звіт «Графік», що 

забезпечують коректну роботу звіту у web-

клієнті. 

Technical Нова 

функціональність 

UA #10619 Оптимізоване формування друкованої 

форми «Відомості на виплату» у web-клієнті. 

Reporting. Print 

Forms 

Нова 

функціональність 

UA #10655 Оптимізоване формування звітів «Наказ на 

відпустку» та «Повідомлення про відпустку» 

у web-клієнті за декількома співробітниками. 

Якщо формується декілька звітів, всі файли 

архівуються в один локальний архів. 

Reporting. Print 

Forms 

Нова 

функціональність 

UA #10458 В таблицях Співробітник, Фіз. особа внесені 

зміни у назву поля Taxpayer Identification No. 

- РНОКПП. 

Regulatory 

Reporting 

Нова 

функціональність 

UA #9964 Внесені зміни у форму звіту 10-ПОИ про 

працевлаштування осіб з інвалідністю згідно 

з наказом №591. Оновлення вимагає 

завантаження нового шаблону звіту та зміни 

налаштувань. 

Regulatory 

Reporting 

Нова 

функціональність 

UA #10457 Під час затвердження рядку трудового 

договору з позицією, що має ознаку 

«Позиція для особи з інвалідністю», додана 

перевірка наявності запису про інвалідність 

у Медичних відомостях фіз.особи. 

Regulatory 

Reporting 

Нова 

функціональність 

UA #7375 Згідно з наказом №178 від 17.06.2020 

внесені зміни у форму «1-ПВ (квартальна)», 

що набудуть чинності зі звіту за 1 квартал 

2021 року. 

Regulatory 

Reporting 

Нова 

функціональність 

UA #7376 Згідно з наказом №179 від 17.06.2020 

внесені зміни у форму «1-ПВ (місячна)», що 

Regulatory 

Reporting 

Нова 

функціональність 
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набудуть чинності зі звіту за січень 2021 

року. 

UA #10453 Видалені невикористовувані поля зі сторінки 

«Картка альтернативної адреси». 

Solution creation Нова 

функціональність 

UA #10456 Внесені зміни у функціонал прикріплення 

файлів з web-клієнта. 

Solution creation Нова 

функціональність 

UA #6746 Виконане оновлення документації щодо 

модуля Персонал. Сценарії перенесені в 

новий репозиторій, скріншоти оновлені. 

Довідка генерується в html. 

Solution creation Нова 

функціональність 

UA #10603 Пакети конфігурації. Додана перевірка на 

видалення рядків з таблиці у разі 

встановленого налаштування «Видалити 

записи таблиць перед обробкою». Теперь, 

якщо чекер встановлено, з'являється 

повідомлення: «Ви дійсно хочете видалити 

всі записи з таблиці?». У користувача є 

можливість скасувати застосування пакета, 

якщо чекер було встановлено помилково. 

Solution creation Нова 

функціональність 

UA #9488 Пакети конфігурації. До обробки 

налаштування «Пропустити тригери таблиці» 

під час застосування пакету додано умову – 

пропускати також валідацію ключових полів. 

Solution creation Нова 

функціональність 

UA #9708 Внесені зміни в Набори дозволів модуля 

Персонал. 

Solution creation Виправлена 

функціональність 

UA #10418 Під час зміни даних в рядках наказу на 

лікарняний лист не оновлювалася 

інформація про стаж та кількість днів 

лікарняного листа. Виправлено. 

Payroll Calculation Виправлена 

функціональність 

UA #10518 Додана можливість вказати виміри для 

рядку типу розрахунку. Значення вимірів 

переносяться в рядок зарплатного 

документа. 

Payroll Calculation Нова 

функціональність 

UA #10553 Оновлений звіт 21094075 Import Consumer 

Indexes для автоматичного додавання 

індексів інфляції. Звіт необхідно додати в 

періодичне завдання. 

Payroll Calculation Виправлена 

функціональність 

UA #10865 Внесені зміни в роботу налаштування 

«Фільтр видалення документа» для групи 

розрахунку за наявності декількох 

документів для одного співробітника. 

Payroll Calculation Нова 

функціональність 
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UA #10691 Внесені зміни в розрахунок середнього 

заробітку згідно з Постановою 100 (наказ № 

1213 від 09.12.2020) з 14.12.2020. 

Застосування попередньої та нової логіки 

виконується за налаштуванням 

«Використовувати коефіцієнт підвищення» 

на сторінці «Налаштування СЗ» (для нової 

логіки налаштування має бути зняте для всіх 

рядків). Для вказання періоду премії 

потрібно створити зарплатні періоди з 

типом «Квартал», «Рік». Під час додавання 

премії через Журнал співробітників, 

потрібно вказувати значення в полі «Період 

премії». Історичні дані щодо премій 

вимагають оновлення – вказання значення в 

полі «Період премії». 

Payroll Calculation Нова 

функціональність 

UA #9556 Додана колонка «Причина 

непрацездатності» на сторінку 

«Налаштування лікарняного». Це 

налаштування працює лише з типом 

«Процент оплати», який обирається у 

стовпці «Тип». За необхідності, можна 

налаштувати процент оплати для певної 

причини непрацездатності, наприклад для 

причини COVID-19 (50%). 

Payroll Calculation Нова 

функціональність 

UA #9918 В налаштування модуля додано поле 

«Окремий облік від’ємних нарахувань». 

Якщо налаштування встановлене, для рядків 

зарплатного документа з типом Нарахування 

та Премія, що мають знак «-», формується 

окрема операція закриття зі знаком «+». 

Payroll Calculation Нова 

функціональність 

UA #9937 У функцію копіювання рядків зарплатного 

документа додано копіювання деталей бази 

розрахунку рядка. 

Payroll Calculation Нова 

функціональність 

UA #9992 Додана можливість сортувати рядки 

зарплатного документа за датою початку дії 

рядка. Наразі сортування було за 

пріоритетом, встановленим в Рядках 

розрахункового типу зарплати для елементів 

розрахунку за номером рядка. Наприклад: 

під час розрахунку декількох видів відпустки 

в одному розрахунковому періоді, 

необхідно було змінювати пріоритети. Зараз, 

з налаштуванням «Сортувати за датою» 

Payroll Calculation Нова 

функціональність 



SMART LOCALIZATION 15 

   

 
Надруковано на еко-папері 

https://www.smart-it.com/uk/eco/ 

 

SMART business конфіденційно 

 

першим рахується рядок з більш ранніми 

датами; відповідно, наступна відпустка 

включає в себе розраховану суму для 

середнього заробітку. 

UA #11350 Внесені зміни у підрахунок днів та годин у 

«Статусі табеля» у разі зміни календаря в 

середині місяця. 

Timesheet Виправлена 

функціональність 

UA #10428 У Журнал відпусток було додане поле «Код 

періоду» та його автоматичне заповнення, 

виходячи з «Дати початку». 

Vacations Виправлена 

функціональність 

UA #10864 Виправлена помилка підрахунку днів 

відпустки на дату, яка могла виникати під час 

пошуку рядків офіційного календаря. 

Vacations Виправлена 

функціональність 

UA #8186 Якщо під час проведення лукапу на запис в 

іншій таблиці курсор не потрапляє на запис, 

зі значення якого робили лукап, 

рекомендується виконати оновлення білду 

та платформи (Application Build 14.18.45015, 

Platform Build 14.0.45012). 

Technical Нова 

функціональність 

UA #9959 Поле "Опис (English)" в таблицях 

налаштування винесено у розширення. 

Technical Нова 

функціональність 

UA #9664 Додана можливість інтеграції з продуктом 

SMART HCM&LMS таких таблиць: Компанії, 

Посади, Категорії співробітника. 

HCM HRP BC 

Integration 

Нова 

функціональність 

UA #9665 Додана можливість інтеграції з продуктом 

SMART HCM&LMS таких таблиць: Підрозділи. 

HCM HRP BC 

Integration 

Нова 

функціональність 

GE #7206 Додане налаштування та реалізовано звіт 

«Додаток «Д» про використання автомобіля 

роботодавця в особистих цілях 

співробітником». Додана можливість обліку 

рядків зарплатного документа з податками в 

«Операції особистого доходу» без 

формування та обліку виплати. Внесені 

зміни у формування Декларації з податку на 

прибуток, Пенсійного звіту. 

Regulatory 

Reporting 

Нова 

функціональність 

GE #10179 Внесені зміни у фільтр під час запуску 

пакетного завдання з обліку зарплатних 

документів, який блокував пошук записів 

для обробки. 

Payroll Calculation Виправлена 

функціональність 

GE #10404 У створення відомості на виплату за 

податками додана можливість встановити 

Payroll payment Нова 

функціональність 
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фільтр за податковим органом, а також 

формувати суми до виплати окремо за 

кожним співробітником. 

AZ #9801 Створені ланцюги бізнес-процесів в 

документації Markdown. Ланцюги містять 

основні процеси з HRP. 

Solution creation Нова 

функціональність 

AZ #9612 Внесені зміни у формат експорту Відомості 

на виплату. 

Payroll Payments Виправлена 

функціональність 

AZ #9819 Змінений шаблон та налаштування 

друкованої форми Довідки про доходи. 

Додано стовпці: «Лікарняні Дні», «Лікарняні 

Сума», «Нарахування без сум лікарняних», 

«Нараховано». В шаблоні прихована шапка 

та деякі рядки у нижньому колонтитулі. 

Reporting. Print 

forms 

Нова 

функціональність 

AZ #10884 Додана можливість автоматичного 

нарахування планових днів відпустки за 

дітей та за стаж. 

Vacations 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 безоплатні 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. 

 

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

