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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 2022.10. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 30.06.22 по 29.09.22 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. 

© 2022 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 #27523 Виправлено функціональність фільтрування 

інформації у звіті "Детальна обігово-

сальдова відомість" за значеннями 

глобальних вимірів. Виправлено помилку 

перекладу в українському інтерфейсі під час 

запуску звіту "Дебіторська заборгованість за 

строками давності". 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #26259 Додано кейс до перевірки на відповідність 

коригуючої кредит-ноти документу, який 

вона корегує, а саме коли одиниця виміру 

продажу, відмінна від базової одиниці 

виміру. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #27410 Виправили текст повідомлення для випадку, 

коли платіж застосований до 

необлікованого документу, користувач 

намагається застосувати до облікованої 

операції на сторінці "Застосувати операції". 

Управління 

продажами 

Виправлена 

функціональність 

UA #26340 Виправлена помилка при перевірці на 

унікальність коду контрагента по ЕДРПОУ, 

коли в перевірку потрапляла поточна картка 

в тому числі. 

Управління 

покупками 

Нова 

функціональність 

UA #27677 Додано заповнення номера замовлення в 

облікованих операціях при застосуванні 

необлікованого авансового звіту до операції 

Платіж за допомогою поля "Застосувати до 

док. номер". 

Управління 

покупками 

Виправлена 

функціональність 

UA #27620 Покращено розрахунок поля "Кількість 

місць" в Замовленні на продаж. Тепер 

кількість місць в заголовку замовлення 

розраховується відповідно до загальної 

кількості в рядках, а у облікованому 

відвантажені - до фактично відвантаженої 

кількості товару. 

Управління 

запасами 

Виправлена 

функціональність 

UA #25191 Розширена функціональність актів списання 

та оприбуткування товарів можливістю 

обліку малоцінних швидкозношуваних 

предметів (МШП) на забалансових рахунках 

в розрізі матеріально-відповідальних осіб. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #16223 1. Для акту списання зі складу, для якого 

обов'язковим є окремий облік товарного 

списання та фінансових проводок, додали 

перевірку на неможливість облікувати 

товарний облік повторно.2. Прибрали 

функцію "Скасувати складський облік". Якщо 

є необхідність скасувати складський облік за 

Управління 

запасами 

Виправлена 

функціональність 
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актом списання, то спочатку необхідно 

облікувати його фінансово, а потім створити 

та облікувати Акт списання з позначкою 

Корекція. 3. Додали обмеження на 

коригування деяких полів в акті списання в 

статусі Випущено. 

UA #19246 Прибрали необхідність застосування рядків 

акту на списання товарів до певної товарної 

операції. 

Управління 

запасами 

Виправлена 

функціональність 

UA #26022 В Товарну оборотну відомість додана 

можливість відкривати картку Товару, 

Складу, Рахунка ГК та Інформацію про 

партію безпосередньо зі сторінки. 

Управління 

запасами 

Виправлена 

функціональність 

UA #27249 Покращили код імпорту банківської виписки 

в частині розпізнавання десятичного 

розділювача в полі з сумою. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Виправлена 

функціональність 

UA #27395 Додали поле для зберігання призначення 

платежу за замовчуванням в картку 

постачальника, яке в подальшому 

використовується при створенні платіжного 

доручення. (Раніше було тільки на картці 

договору). Вдосконалили алгоритм 

створення платіжних доручень функцією 

"Запропонувати оплати постачальникам" 

додавши обробку договорів при включеній 

позначці "Підсумовувати по постачальнику". 

Управління рухом 

грошових коштів 

Нова 

функціональність 

UA #26745 Виправлено 

помилку, яка виникала в журналі 

банківських платежів у разі повного 

застосування платежу до декількох відкритих 

документів та за встановленого 

налаштування «Розбивати аванси» для 

клієнтів чи 

постачальників. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Виправлена 

функціональність 

UA #27101 Розширено функціональність імпорту 

довідника банків - додано завантаження 

філій банків. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Нова 

функціональність 

UA #27478 Прибрали заповнення поля VALUE_DATE в 

файлі з експортованими платіжними 

дорученнями в форматі IBANK2 згідно 

рекомендаціям від Райффайзен Банк Аваль. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Виправлена 

функціональність 

UA #6631 Додано заповнення поля "Номер 

замовлення" в податкових накладних та 

розрахунках коригування купівлі, у випадку 

їх формування з Кредит-ноти або 

Відшкодування. Додано функціонал 

автоматичного застосування РК купівлі на 

операції Відшкодування до оригінальної 

податкової накладної. Стандартизовано 

логіку формування Кредит ноти та 

Повернення замовлення купівлі аналогічно 

до документів продажу: додано поля 

джерела оригінального документу, для 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 
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подальшого формування НН і РК відповідно 

до заповнених полів. 

UA #26102 Додано виключення рядків податкової 

накладної покупки, у яких сума ПДВ 

дорівнює нулю, при формуванні 

компенсуючої податкової накладної 

продажу. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #26278 В рядки податкової накладної на продаж 

додали поле, в якому зберігається 

розрахункова сума ПДВ до округлення. 

Значення з цього поля далі вивантажується в 

xml-файл (раніше розраховувалось в момент 

експорту). 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #25703 У формування податкової накладної на 

продаж по першій події Платіж додані 

уточнення у логіку. Якщо ПН створюється на 

Платежі, який застосований до документу з 

однією ставкою ПДВ, то для розрахунку бази 

оподаткування та суми ПДВ виконуються 

наступні дії: Розрахунок Суми ПДВ по 

операції Платіж. Розрахунок Бази 

оподаткування, як Сума операції - Сума ПДВ 

Порівняння розрахованих сум Бази та ПДВ в 

податковій накладній з відповідними 

сумами, що розраховані по операції в п.1-

2.Якщо є різниці за рахунок заокруглення, то 

відкорегувати відповідні суми в останньому 

рядку ПН орієнтуючись на суми по операції. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #25889 Під час завантаження витягу з ЄРПН 

виправлена помилка завантаження дублів 

після натискання користувачем кнопки "Не 

завантажувати витяг з дублями в систему". 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #26125 В рядки податкових накладних покупки та 

продажу додали поле "Опис 2", в яке 

переноситься продовження назви товару чи 

послуги. До xml-файлу у відповідне поле для 

назви товару чи послуг експортується 

об'єднане значення полів Опис + Опис 2. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #27171 Розширили метод створення податкових 

накладних по Рахунках на створення для 

продажу по нульовій ціні. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #26961 Додано додатковий фільтр по типу 

документа для контролю унікальності 

податкової накладної та розрахунку 

коригування у функціонал Перевірки 

реєстрації ПН. Тепер при наявності двох 

документів з однаковими номерами і датами 

від одного контрагента, але з різними 

типами (ПН та Додаток 2), система не буде 

видавати повідомлення про помилку. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #27585 Вдосконалено логіку формування 

Розрахунку коригування коли до одного 

платежу застосовано 2 Відшкодування. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 
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UA #15435 В Акті списання товарів з типом 

"Переведення товару в ОЗ" додали 

можливість призначати матеріально-

відповідального співробітника та 

місцезнаходження ОС. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #16839 Прибрали логіку формування операцій 

головної книги за книгами амортизації, які 

мають ознаку "Частина списку дублікатів", 

при обліку Акту переміщення ОЗ. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #21507 Розроблено фунціонал для формування звіту 

про контрольовані операції та додатки до 

нього. Для формування звіту додані нові 

поля в довідники Товари, Клієнти, 

Постачальники, а також у картки договорів 

постачальників та клієнтів. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #16312 Розширено функціональність Регламентних 

звітів для можливості налаштувати більше 

кейсів для різних звітів. Функціонал 

Регламентних звітів дозволяє редагувати 

данні до відправки звіту та зберігати версію 

поданого звіту. Зроблені базові 

налаштування за допомогою нової 

функціональності наступних звітів: - 

Декларація з податку на прибуток - Додатки 

АМ, РІ, ПП, ПН до Декларації з податку на 

прибуток - Декларація з Єдиного податку- 

Звіт "Баланс підприємства"- Звіт "Фінансовий 

результат підприємства" 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #27634 Додали непрямі права доступу на таблицю 

Операції кореспонденції для можливості 

сторнувати операції головної книги, які 

обліковані через фінансовий журнал. 

Необхідно для того, щоб поставити позначку 

Сторновано в операціях кореспонденції. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

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 #25978 Згідно з ДСТУ 4163:2020 щодо оформлення 

документів, в уніфіковані форми кадрових 

наказів додано змінні з відображенням 

власного ім’я та прізвища підписанта. У 

розшифруванні підпису будуть фігурувати 

не ініціали і прізвище особи, яка підписує 

документ, а зазначається її «Власне ім’я та 

ПРІЗВИЩЕ». Причому ПРІЗВИЩЕ — 

великими літерами (формат — Іван 

ЮЩЕНКО). 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26166 У Груповому наказі, додано вибір друку 

наказу в залежності від Типу наказу. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #27106 Оновлено відображення стажу роботи у 

картці співробітника П-2 з урахуванням 

стажу на поточному місці роботи. 

Оновлено відображення скорегованих 

наказів на відпустку у картці співробітника 

П-2. 

Apps Only* Для друкованої форми Картки 

співробітника П-2 додано Word-layout 

макет. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26894 Виправлено прив'язку типів "Текстових 

шаблонів" до відповідних сторінок. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #27609 У довідку до Посольства додана 

інформація про юридичну адресу 

підприємства. 

Apps Only* Додано Word-layout макети для 

Довідок про доходи. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #25684 Згідно з Постановою Пенсійного Фонду 

України №8-3 від 02.06.2022 р., 

реалізовано функціонал для створення, 

ведення та вивантаження інформації про 

трудову діяльність співробітників у xml-

форматі для подальшого імпорту до 

Порталу ПФУ. Створений новий вид наказу 

- Інший кадровий наказ, призначений для 

Звітність Нова 

функціональність 

https://bc.smart-it.com/
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реєстрації в системі інформації про кадрові 

події, що не стосуються кадрових 

переведень або відсутностей, наприклад, 

присвоєння рангу, проходження атестації 

тощо. 

UA #25797 У звіті "Інформація про попит на робочу 

силу (вакансії)" за формою №3-ПН 

оновлено заповнення адреси організації у 

заголовку звіту, а також адреси 

підрозділу/організації в табличній частині 

звіту. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26024 Оновлено формування звіту 

"Повідомлення про прийняття на 

роботу/укладення гіг-контракту" у разі 

укладення гіг-контракту/цивільно-

правового договору згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 липня 

2022 р. № 835. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26111 В розрахунку середньої заробітної плати, 

під час розрахунку коефіцієнту включення 

премій, змінений алгоритм визначення 

кількості планових годин для випадку 

зміни календаря в періоді, за який 

нараховується премія. 

Розрахунок 

зарплати 

Виправлена 

функціональність 

UA #25869 Оновлено налаштування розрахунку 

зарплатного елемента утримання по 

виконавчому листу задля коректного 

відображення у звіті по виконавчому 

листу. 

Розрахунок 

зарплати 

Виправлена 

функціональність 

UA #27488 При активному налаштуванні "Окремий 

облік негативних нарахувань" для 

зарплатних документів з типом "Введення 

даних" при обліку від'ємних сум, а також 

додатних сум з типом документу 

"Коригування" додано створення записів у 

Книзі операцій із зарплати та Книзі 

докладних операцій із зарплати 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #24235 Оновлені причини звільнення, створені 

нові коди часової активності, оновлена 

група виключення днів при розрахунку 

стажу для основної відпустки згідно Закону 

України№2352-IX від 01.07.2022 р. 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

https://bc.smart-it.com/
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UA #25903 В "Зарплатних періодах" додано перевірку 

на належність до відповідного періоду 

значення поля "Дата авансу". Додано 

можливість задати "Дату авансу" для 

масиву періодів. 

Табелі обліку 

робочого часу 

Нова 

функціональність 

UA #26029 Додано повідомлення на перерахунок 

Періодів СЗ при коригуванні наказу 

відсутність. 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 

UA #26396 Виправлено застосування при обліку 

коригуючого наказу на відпустку до 

відповідних первинних операцій 

нарахування у випадку, коли у наказі є 

декілька рядків з різними операціями 

нарахування та/або кодами часової 

активності. 

Накази на 

відсутності 

Виправлена 

функціональність 

UA #26072 Для друкованої форми Графіку відпусток 

додано Word-layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #25979 Для друкованої форми Розрахункового 

листка співробітника додано Word-layout 

макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26073 Для друкованої форми Повідомлення про 

відпустку додано Word-layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26180 Для друкованої форми П-3 додано Word-

layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26174 Для друкованої форми П-1 додано Word-

layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26071 Для Звіту про здійснені відрахування та 

виплати додано Word-layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26175 Для друкованої форми П-5 додано Word-

layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

https://bc.smart-it.com/
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UA #26176 Для друкованої форми П-4 додано Word-

layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26974 Для друкованої форми "Баланс відпустки" 

додано Word-layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26975 Додано Word-layout макет для Платіжної 

відомості. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26178 Додано Word-layout макет для наказу 

журналу співробітників. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26179 Додано Word-layout макет для Штатного 

розпису. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26181 Для друкованої форми наказу на 

відрядження додано Word-layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26182 Додано Word-layout макет для наказу на 

іншу відсутність. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26183 Для друкованої форми наказу по 

Штатному розкладу додано Word-layout 

макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26973 Для Звіту 3-борг додано Word-layout макет. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26976 Додано Word-layout макет для звіту План 

по зарплатним календарям. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #27464 Додано Word-layout макет для Відсутності 

по лікарняному листу. 

Apps Only* 

Звітність Нова 

функціональність 

Apps Only* - функціонал реалізований лише для додатка SMART Payroll Find the right app | Microsoft 

AppSource для версії 20.5 Dynamics 365 Business Central. Перенос на попередні версії може потребувати 

downgrade та відбувається поза релізом.  

https://bc.smart-it.com/
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-business-central/PUBID.smart-businessllc2412077-2412077%7CAID.smart_payroll%7CPAPPID.0ee1231d-3a90-4828-8c71-0e1463563c42
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-business-central/PUBID.smart-businessllc2412077-2412077%7CAID.smart_payroll%7CPAPPID.0ee1231d-3a90-4828-8c71-0e1463563c42
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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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6. Примітка 
Колеги, нагадуємо, що базова підтримка Business Central 14 від Microsoft та SMART business 

триватиме до 10 жовтня 2023 року. Щоб дізнатись деталі про перехід на новіші версії, 

звертайтесь до sales@smart-it.com  

https://bc.smart-it.com/
mailto:sales@smart-it.com

