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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 2021.10. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.07.21 по 30.09.21 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.  

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


SMART LOCALIZATION 4 

   

 
Надруковано на еко-папері 

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

 

SMART business конфіденційно 

 

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 #16858 У функціоналі оригінальної валюти 

виправлена помилка заповнення коду 

оригінальної валюти для операцій 

переоцінки за курсом передоплати. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #9884 Оптимізований функціонал закриття 

періоду. Тепер це один звіт як для 

закриття на рахунок фінансових 

результатів, так і для закриття на рахунок 

нерозподіленого прибутку. Реалізований 

попередній перегляд обліку для випадку, 

коли звіт відразу обліковує операції, 

оскільки встановлене використання ДЗВ. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #16865 Додане виведення повідомлення про 

помилку, якщо на банківському рахунку 

або рахунку ГК задано значення 

вимірювання з типом "Єдиний код" і під 

час запуску Корекції валютних курсів не 

вибрано це значення вимірювання. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #16939 Зміни у функціоналі оригінальної валюти. 

Видалено налаштування "Не заповнювати 

оригінальну суму" з картки рахунку ГК. 

Поля "Сума в оригінальній валюті" і "Код 

оригінальної валюти" будуть завжди 

заповнюватися автоматично під час 

обліку:  

1) рядків фінансового журналу, у яких 

заповнений код валюти;  

2) документів покупки, для операції, що 

відповідає операції книги постачальника; 

3) документів продажу, для операції, що 

відповідає операції книги клієнта.  

4) документів сервісу, для операції, що 

відповідає операції книги клієнта.  

5) операцій курсових різниць та 

переоцінки за курсом передоплати. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #17348 Виправлені невеликі помилки в 

функціоналі обліку операцій 

постачальників та клієнтів в розрізі 

заказів. 

Управління 

продажами 

Виправлена 

функціональність 

UA #15319 Виправлені помилки заповнення номеру 

замовлення в операціях головної книги 

для деяких випадків. 

Управління 

продажами 

Виправлена 

функціональність 
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UA #16889 Дороблена функція скасування 

документа для акту зміни ціни. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #18346 Доданий контроль за сумою під час 

обліку коригувальної Кредит ноти 

покупки та продажу. 

Управління 

запасами 

Виправлена 

функціональність 

UA #16808 Додані перевірки на обов'язковість 

заповнення полів "Застос. до операції" та 

"Застос. з операції" в актах списання та 

оприбуткування. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #18317 Внесені зміни у відображенні повернень 

товарів у товарній обіговій відомості. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #17177 Друковані форми документів облікованих 

та необлікованих актів списання товарів 

розроблені за допомогою шаблонів 

Word. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #17512 Розроблені шаблони Word для друку 

документів КО-1, КО-2. 

Управління 

рухом грошових 

коштів 

Нова 

функціональність 

UA #17096 Розроблена титульна сторінка для звіту 

КО-4, змінена логіка заповнення кількості 

сторінок за місяць та за рік. Внесені 

незначні зміни до звіту КО-3. 

Управління 

рухом грошових 

коштів 

Нова 

функціональність 

UA #17557 Виправлені деякі некоректності, що 

виникали під час завантаження xml-

файлу РК до ПН. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

 #18599 Покращений функціонал створення 

вхідних податкових накладних з xml-

файлу:  

- ознака "Включається в ЄРПН" 

заповнюється автоматично; 

- набір вимірів наслідується з операції 

джерела. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #16140 В алгоритмі створення податкових 

накладних з імпорту послуг виключені 

операції нереалізованих курсових 

різниць. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #17084 Додані деталі про причини неуспішного 

експорту розрахунків коригувань до 

податкових накладних в xml-файл. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #14356 Виправили помилку у формуванні 

кореспонденції при продажу основних 

засобів. 

Управління 

активами 

Виправлена 

функціональність 

UA #16734 Додане поле "Оренда Аморт. Вид. Фін. 

рахунок" в Облікову групу ОЗ та під час 

розрахунку амортизації. Якщо на картці 

ОЗ встановлено "Витрати за Нак. 

Амортизацією" = "Оренда ОЗ", тягнеться 

значення з цього поля. 

Управління 

активами 

Виправлена 

функціональність 
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UA #16406 Додана можливість використовувати 

операції кореспонденції у Фінансових 

звітах для певного рядка. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #17360 Відкореговане "Вивантаження до Excel" з 

Детальної ОСВ - у звіт не виводяться 

нульові замовлення. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

UA #17367 Поліпшений розрахунок розгорнутого 

сальдо за замовленнями в Детальній 

ОСВ. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #10414 Розроблене формування Декларації 

платника єдиного податку четвертої 

групи і додаток до неї. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #16138 На сторінку Детальної обігово-сальдової 

відомості додана можливість фільтрувати 

операції за номером договору. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #5308 Модифікація виконана для можливості 

нараховувати податки з джерела на 

Покупки, Відрядження, Списання товарів 

в конкретних випадках. Функціонал 

дозволяє налаштовувати облік групи з 

податку з джерела, за яким йде 

автоматичний розрахунок податку та 

відповідні проводки. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #5311 Виконана модифікація для Грузинської 

локалізації, для створення річної 

декларації з Основних Засобів. 

Декларація формується на конкретний 

період звітності. Декларація ділиться на 

дві частини - ОЗ з типом "Земля" і всі інші 

основні засоби. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

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 #17543 Додано фільтр за номером документу для 

друку звіту "Відсутність за лікарняним" 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #18574 Мінфін наказом від 19.05.2021 р. №278 

виклав у новій редакції Додаток 4ДФ до 

єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, а також 

оновив електронні версії документів для всіх 

додатків (7). Вперше звітувати за новою 

формою потрібно за ІІІ квартал. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #17129 Додана можливість вказати ознаку "е-

лікарняний" для листка непрацездатності, 

використовувати інші причини 

непрацездатності для таких лікарняних, а 

також сформувати окрему заяву-розрахунок 

ФСС. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #17283 Під час обліку компенсації відпустки для 

працюючого співробітника в "Журналі 

відпусток" додана перевірка за балансом 

відпустки на кількість днів корекції. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #17657 Внесені зміни у розрахунок середньої 

зарплати в частині включення премій згідно 

з Постановою КМУ від 01 вересня 2021 р. 

№917 «Деякі питання обчислення середньої 

заробітної плати» з 4 вересня 2021 року. 

Зміни розрахунку середньої зарплати 

стосуються такого: суми нарахованої 

заробітної плати, крім премій (в тому числі 

за місяць) та інших заохочувальних виплат 

за підсумками роботи за певний період, 

враховуються у тому місяці, за який вони 

нараховані, та у розмірах, в яких вони 

нараховані, без виключення сум 

відрахування на податки, стягнення 

аліментів тощо, за винятком відрахувань із 

заробітної плати осіб, засуджених за 

вироком суду до виправних робіт; премії (в 

тому числі за місяць) та інші заохочувальні 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 
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виплати за підсумками роботи за певний 

період під час обчислення середньої 

заробітної плати враховуються в заробіток 

періоду, який відповідає кількості місяців, за 

які вони нараховані, починаючи з місяця, в 

якому вони нараховані. Зміни потребують 

оновлення даних. 

UA #18318 Виправлено заповнення секції LINE в 

друкованій формі розрахунку за лікарняним. 

Розрахунок 

зарплати 

Виправлена 

функціональність 

UA #17258 Виправлене перенесення значення поля 

"Код ідентиф. документу" під час створення 

співробітника. 

Штатний розклад Виправлена 

функціональність 

UA #17306 Виправлена помилка, яка виникала під час 

заповнення умов договору по іншому 

підрозділу в раніше скопійованій позиції. 

Штатний розклад Виправлена 

функціональність 

UA #17268 Виправлена помилка під час повторного 

копіювання налаштувань зарплатного 

календаря. 

Табелі обліку 

робочого часу 

Виправлена 

функціональність 

UA #17555 При додаванні рядка з компенсацією 

відпустки в умови трудового договору з 

типом Звільнення, змінено заповнення 

періодів СЗ, якщо у співробітника немає 

повних відпрацьованих місяців. 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA #18319 Виправлена помилка в тегах XML-файлу 

Заявки ФСС, яка могла викликати брак 

пам'яті під час завантаження в M.E.Doc. 

Загальне Виправлена 

функціональність 

UA #9666 Додана можливість інтеграції між SMART 

HCM & LMS і SMART Payroll таких таблиць: 

Employees (HCM&LMC) - Persons (BC) 

Інтеграція с SMART 

HCM&LMS 

Нова 

функціональність 

UA #9667 Додана можливість інтеграції між SMART 

Payroll і SMART HCM & LMS для Трудових 

договорів. 

Інтеграція с SMART 

HCM&LMS 

Нова 

функціональність 

UA #15087 Додана можливість інтеграції між SMART 

HCM&LMS та Business Central таких таблиць: 

Contracts (HCM&LMS) - Трудові договори 

(BC) 

Інтеграція с SMART 

HCM&LMS 

Нова 

функціональність 

UA #15089 Додана можливість інтеграції між SMART 

Payroll і SMART HCM&LMS для Зарплатних 

документів. 

Інтеграція с SMART 

HCM&LMS 

Нова 

функціональність 
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UA #15090 Додана можливість інтеграції з продуктом 

SMART HCM&LMS таких таблиць: Vacation 

Balance 

Інтеграція с SMART 

HCM&LMS 

Нова 

функціональність 

UA #15091 Додана можливість інтеграції між SMART 

Payroll і SMART HCM&LMS для заяв на 

відпустку. 

Інтеграція с SMART 

HCM&LMS 

Нова 

функціональність 

UA #15398 Додана можливість інтеграції між Business 

Central і SMART HCM & LMS таких таблиць: 

Фіз.особи (BC) - Contacts (HCM) 

Інтеграція с SMART 

HCM&LMS 

Нова 

функціональність 

UA #17232 Розроблено звіт в Power BI щодо 

прийнятих/звільнених співробітників. 

Додана можливість підключення Power BI 

звітів організації в рольові центри. 

Power BI reports Нова 

функціональність 

UA #17115 Розроблено звіт в Power BI щодо днів 

народження співробітників. Додана 

можливість підключення Power BI звітів 

організації в рольові центри. 

Power BI reports Нова 

функціональність 

GE #17260 Додана можливість створення платежів за 

податками на загальну суму або в розрізі 

кожного співробітника. 

Платежі Нова 

функціональність 

GE #18434 Прибрана перевірка на зміну імені по 

батькові під час зміни імені за фіз. особою. 

Person card Нова 

функціональність 

GE #16901 Виправлений підрахунок кількості днів в 

балансі відпустки з урахуванням корекції для 

компенсації працюючему співробітнику. 

Відпустки Виправлена 

функціональність 

AZ #18354 Зробили модифікацію на звіт AZ HRP Tax 

Exemptions (21094157) для правильного 

заповнення податкових пільг за 

співробітниками. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

AZ #16847 Реалізована друкована форма картки 

співробітника. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

AZ #17539 На налаштування повідомлень щодо 

персоналу додали нові типи повідомлень: 

Повернення після відсутності   

Закінчення терміну інвалідності  

Закінчення привілеї на материнство 

Закінчення терміну трудового договору 

Виповнення18 років дитині 

Штатний розклад 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 безоплатнй 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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