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məlumatın açıqlanması, surətinin çıxarılması, yayılması və ya istifadəsi qəti qadağandır. 
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1. Giriş hissəsi 
 

Sənəd növbəti müntəzəm təkmilləşdirmə 2023.01-a daxil olan SMART Lokalizasiya həllinin 

funksionallığında təkmilləşdirmələri və dəyişiklikləri təsvir edir. Təkmilləşdirməyə 01.10.22 tarixdən 

31.12.22 tarixə qədər olan dövr üçün funksionallıq dəyişiklikləri daxildir. 

Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması 

Bu sənədin məzmunu yalnız məlumat üçündür və dərc olunduğu tarixdə SMART business MMC-nin 

mövzu ilə bağlı nəzər nöqtəsini əks etdirir. Bu sənəd və onun məzmunu SMART business MMC-nin 

öhdəliyi deyil və öhdəlik kimi təfsir edilməməlidir. SMART business MMC bu sənəddə olan hər hansı 

məlumatın düzgünlüyünə zəmanət vermir. 

 

Müəllif hüquqları haqqında xəbərdarlıq 

Müəllif hüququ ilə bağlı bütün qanunlara riayət etmək istifadəçinin məsuliyyətidir. Bu sənədin 

məzmunu SMART business MMC-nin müəllif hüquqlarıdır. Müəlliflik hüququnun sahibi kimi SMART 

business MMC-nin hüquqlarını məhdudlaşdırmadan, bu sənədin heç bir hissəsi çoxaldıla, saxlanıla və 

ya axtarış sisteminə daxil edilə, yaxud hər hansı formada və ya hər hansı üsulla (elektron, mexaniki, 

surətçıxarma, qeyd, və ya başqa şəkildə) və ya hər hansı məqsədlə, yaxud SMART business MMC-nin 

açıq rəsmi yazılı icazəsi olmadan hər hansı digər işə və ya nəşrə daxil edilə bilməz. Bu sənədin 

çıxarışlarını şəxsi istifadəniz üçün köçürə bilərsiniz. 

SMART business MMC bu sənədin mövzusu ilə bağlı patentlərə, patent müraciətlərinə, ticarət 

nişanlarına, müəllif hüquqlarına və ya digər əqli mülkiyyət hüquqlarına malik ola bilər. SMART business 

MMC-nin hər hansı ayrıca yazılı lisenziya müqaviləsində açıq şəkildə nəzərdə tutulmuş hallar istisna 

olmaqla, bu sənədin təqdim edilməsi Sizə bu patentlərə, ticarət nişanlarına, müəllif hüquqlarına və ya 

digər əqli mülkiyyətə heç bir lisenziya vermir. 

 

 

 

 

 

 

© 2023 SMART business. Bütün hüquqlar qorunur. Burada qeyd olunan faktiki şirkətlərin və məhsulların 

adları onların müvafiq sahiblərinin ticarət nişanları ola bilər.  
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2. SMART Localization Mühasibat Uçotunun 

təkmilləşdirilməsi 
 

Təkmilləşdirməyə aşağıdakı təkmilləşdirmələr, yeni funksional imkanlar və səhv düzəlişləri daxildir: 

Ölkə 

Kodu 

ID Məzmun Funksional sahə Dəyişiklik növü 

AZ #29806 Əvvəlcədən ödəmə valyuta məzənnəsinə 

uyğun olaraq Dəyər göstəricisi xanasında 

satış məbləğinin dəyişdirilməsi zamanı üzə 

çıxan xəta düzəldilmişdir. 

Maliyyə 

idarəedilməsi 

Səhvlərin düzəlişi 

AZ #28177 Təchizatçının kartında "Əvvəlki ilə bağla" 

sazlaması qeyd olunduqda, əvvəlcədən 

ödəniş hesab fakturalarla bağlandıqda 

müxabirləşmənin yaranmadığı Əvvəlcədən 

ödəmə dərəcəsi ilə ilkin dəyərin yenidən 

qiymətləndirilməsi funksiyasında üzə çıxan 

xəta düzəldilmişdir. 

Maliyyə 

idarəedilməsi 

Səhvlərin düzəlişi 

AZ #29712 Standart funksionalın məhdudiyyəti aradan 

qaldırılmışdır. Boş alış və satış sifarişlərində 

Uçot tarixinə valyuta məbləğinin 

hesablanması əlavə edilmişdir. 

Satınalma 

idarəedilməsi 

Səhvlərin düzəlişi 

AZ #29747 "Əsas vəsaitin nömrəsi" və "Amortizasiya 

kitabı kodu" xanalarının doldurulması üçün 

Silinmə əməliyyatı sətrində, əməliyyat tipi 

"Əsas vəsaitin köçürülməsi" deyilsə, 

məhdudiyyət əlavə edilmişdir. 

Malların 

idarəedilməsi 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #28293 Hesabat parametrlərini mal-material kartının 

xanalarına uyğun olaraq filterləmək imkanı 

Mal-material ehtiyatları dövriyyə cədvəlinə 

əlavə edilmişdir. Əlavə filterlər müvafiq 

olaraq "Əlavə filterlər" başlığı altında sazlana 

bilər. 

Malların 

idarəedilməsi 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #28175 Uçot tarixi Əsas vəsaitin buraxılışı tarixindən 

sonra olarsa Düzəliş edən alış kredit 

memonun uçotu zamanı üzə çıxan Əsas 

vəsaitin buraxılışı əməliyyatı üzrə xəta 

düzəldilmişdir. 

Əsas vəsaitlər Səhvlərin düzəlişi 

AZ #16730 Əsas vəsaitin qaytarılması və ya Əsas vəsait 

satış kredit memosunun yaradılması imkanı 

yaradılmışdır. "Amortizasiya kitablarından 

avtomatik silinmə" sazlaması işlək 

vəziyyətdədirsə, Əsas vəsaitin satışı və ya 

silinməsi zamanı amortizasiya kitablarından 

avtomatik silinmə funksionalına düzəliş 

edilmişdir. Bu zaman amortizasiya 

kitablarından uçota alınan silinmə 

əməliyyatları avtomatik olaraq yaranacaq. 

Əsas vəsaitlər Yeni xüsusiyyət 

AZ #28179 Əsas vəsaitin silinməsinə geri qaytarma 

əməliyyatı uçota alındıqda fərqli hesab 

Əsas vəsaitlər Səhvlərin düzəlişi 
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istifadə edildikdə üzə çıxan xəta 

düzəldilmişdir. 

AZ #29304 "Nəqliyyat vasitələrinin modelləri" və 

"Nəqliyyat vasitələri" soraqçaları əlavə 

edilmişdir. Soraqçalarda nəqliyyat vasitələri 

haqqında aşağıdakı məlumatlar qeyd 

olunub: qeydiyyat nişanı, model, marka, VİN 

kodu, buraxılış tarixi, ölçülər və çəki. 

Kataloqlar “Yol sənədi” vasitəsilə daşınan 

nəqliyyat vasitələri üzrə məlumatların 

avtomatik doldurulması üçün istifadə olunur. 

Bu məlumatlar çap formalarında da istifadə 

oluna bilər. 

 Yeni xüsusiyyət 
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3. SMART Payroll haqqı təkmilləşdirilməsi 
Təkmilləşdirməyə aşağıdakı təkmilləşdirmələr, yeni funksional imkanlar və səhv düzəlişləri daxildir: 

Ölkə 

Kodu 

ID Məzmun Funksional sahə Dəyişiklik növü 

AZ #27487 Apps Only* Sorğu səhifəsində hesabat 

tərtibatını seçmək imkanı əlavə edildi. 

Hesabatlıq. Çap 

formaları 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #27791 Əgər ƏH sənədinin maaş elementi üzrə 

sətrində " ƏH məbləği" xanasında göstərici 

qeyd edilməyibsə, bu sənədin uçotundan sonra 

" ƏH əməliyyatları kitabı"-da eyni sətir üzrə sıfır 

göstərici ilə əməliyyat yaranacaq. Bu dəyişiklik 

maaş elementi üzrə gələcək dövrlərdə 

hesablama düzəlişləri etməyə imkan verir. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Səhvlərin düzəlişi 

AZ #29195 İşçi jurnalı vasitəsilə daxil edilən sətirlər üçün 

ƏH statusunun yoxlanılması əlavə edilmişdir. 

Apps Only ayın ortasında digər ƏH hesablama 

qrupuna keçirilən işçilərin əmək haqqı 

hesablaması üçün yeni funksional yaradılmışdır. 

Yeni funksional eyni ay üzrə hər bir fərqli ƏH 

hesablama qrupu üçün ayrıca olmaqla, bir neçə 

yekun əmək haqqı sənədinin yaradılmasına 

imkan verir. Bu, gəlir və tutulmaların ƏH 

hesablama qrupları və ƏH uçot qrupları üzrə 

bölüşdürülməsinə imkan verir. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #28762 Apps Only* "Əmək haqqı sənədini yaratmaq" 

funksiyası üçün dövrarası ƏH əməliyyatların 

ödənilməsi üzrə filtrasiya imkanı yaradılmışdır. 

Bu imkan "Tarixədək" xanasında qeyd olunan 

tarix əsasında əmək haqqı sənədlərinin 

yaradılmasını əhatə edir. "Tarixədək" xanasında 

qeyd dilən tarix uçota alınmış sənədlərin 

Başlanğıc və Bitmə tarixləri diapazonuna 

aiddirsə hesablama prosesində iştirak 

edəcəklər. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #29754 Apps Only* Əmək haqqı sənədində "Uçota 

baxış"-dan sonra yaranan problem həll 

edilmişdir. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Səhvlərin düzəlişi 

AZ #28810 "Dövrlərarası" sənədlərdə işçilər üçün yekun 

ödənişi etdikdə tətbiq edilməyən ödənişlərin 

mövcudluğu üzrə işarə əlavə edilmişdir. 

Əmək haqqı ödənişləri Yeni xüsusiyyət 

AZ #27890 "İşçi siyahısı əmri" vasitəsilə "Departament" 

kartında "Bitmə tarixi" xanası boş olan Struktur 

vahidini bağlamaq imkanı əlavə edilmişdir. 

"Bitmə tarixi" xanasının "Vəzifə" və 

"Departament" kartında "İşçi siyahısı əmri" 

vasitəsilə doldurulması imkanı əlavə edilmişdir. 

Ştat cədvəli Yeni xüsusiyyət 

https://www.smart-it.com/ru/eco/
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AZ #30052 Apps Only* "Ştat cədvəli" əmrlərinin Struktur 

vahidi tipli sətirlərində "Adını dəyişmək" 

əməliyyatı üzrə "Vəzifə dəyişikliyi" tipli Qrup 

əmrinin yaradılması, adı dəyişdirilən struktur 

vahidində işləyən işçilərin yeni adlı struktur 

vahidinə köçürülməsi üçün, Qrup əmrinin uçota 

alınması nəticəsində avtomatik şəkildə əvvəlki 

vəzifələrin bağlanmasının təsdiqlənməsi üçün 

əmək müqavilələrində "Vəzifə dəyişikliyi" tipli 

sətirlərin yaradılması əlavə edilmişdir. 

Ştat cədvəli Yeni xüsusiyyət 

AZ #29341 "Digər İR" əmrinə "Bitmə tarixi"-ni seçmək 

imkanı əlavə edilmişdir. "Digər hesablama" 

funksionalı "Digər İR" əmrinə 

uyğunlaşdırılmışdır. 

Ştat cədvəli Yeni xüsusiyyət 

AZ #27962 Əmək müqaviləsinin şərtlərində Bitmə tarixi 

xanasının yenilənməsi Əmək müqaviləsinin 

sətirlərindəki əməliyyatların Bitmə tarixinə 

əsaslanaraq dəyişdirildi. 

Ştat cədvəli Yeni xüsusiyyət 

AZ #30066 Apps Only* Əmək müqaviləsinin "İşə qəbul" 

tipli sətrinin təsdiqini ləğv edərkən, tabelin 

dövrlər üzrə sətirlərinin düzgün silinməsi üçün 

HRP modulun sazlama səhifəsinə "Başlanğıc 

dövr kodu" əlavə edilmişdir, təsdiqin ləğvi 

zamanı tabelin dövrlər üzrə sətirlərinin 

silinməsi, sazlama səhifəsində qeyd olunan 

dövrdən başlayaraq icra olunur. 

Ştat cədvəli Yeni xüsusiyyət 

AZ #25219 Apps Only* İşçinin iş vaxtı cədvəlini müəyyən 

edən Tabel jurnalı funksionalı əlavə edilmişdir. 

Funksional aşağıdakılara imkan yaradır: işçinin 

iş vaxtı cədvəlinin günlər üzrə təfərrüatları 

hissəsində dəyişiklik etmək (təqvimdə müəyyən 

edilən göstəricilər çərçivəsində, saatların 

miqdarını dəyişmək, və ya aktivlik vaxtı kodu ilə 

yeni sətir əlavə etmək; təhlükəsiz şəkildə işçinin 

iş vaxtı cədvəlinin günlər üzrə təfərrüatları 

hissəsinə faktiki saatları daxil etmək. 

Tabel Yeni xüsusiyyət 

AZ #27972 Əmək müqaviləsi sətrində "Köçürmə" tipli 

əməliyyatı təsdiqlədikdən sonra Tabelin ətraflı 

sətirlərində "Struktur vahidi kodu" xanasının 

yenilənməsi əlavə edilmişdir. 

Tabel Səhvlərin düzəlişi 

AZ #28260 ƏH təqvimində "Qeyri-iş günü" qeyd edildikdə 

əsas iş, gecə iş saatları, bayram saatları və 

onların aktivlik kodlarının təmizlənməsi və 

qeyri-iş günü üzrə aktivlik kodunun avtomatik 

qeyd edilməsi əlavə edilmişdir. 

Tabel Yeni xüsusiyyət 

AZ #29056 Arxivləşdirilmiş vaxt cədvəli statusunun 

yaradılması zamanı yoxlamaların ardıcıllığı 

dəyişdirildi. 

Tabel Səhvlərin düzəlişi 
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AZ #30193 Apps Only* "Tabel statusu" səhifəsində 

"Buraxılış" funksiyasını istifadə edərkən yaranan 

səhv düzəldilmişdir. 

Tabel Səhvlərin düzəlişi 

AZ #29718 Apps Only* "Əvəzçilik şərtlərinin" düzəliş 

zamanı əks işarə ilə köçürülməsi Ezamiyyə və 

Digər işdə olmama əmrlərində əlavə edilmişdir. 

İşdə olmama əmirləri Yeni xüsusiyyət 

AZ #29456 Apps Only* İşdə olmama ərizələrinin 

(müraciətlərinin) yeni növləri yaradılmışdır: 

Xəstəlik üzrə müraciət, Ezamiyyə üçün 

müraciət, Digər işdə olmama səbəbləri üzrə 

müraciətlər. Bu müraciətlər vasitəsilə əmrlər 

yaratmaq imkanı əlavə edilmişdir: Xəstəlik 

vərəqəsi (əmri), Ezamiyyə əmri, Digər işdə 

olmama əmri. İşdə olmama əmrinin yaradılması 

üçün istifadəçi İşdə olmama ərizəsinin 

(müraciətinin) xanalarını doldurmalı və "Əmr 

yarat" düyməsini basmalıdır. Bu zaman sistem 

avtomatik olaraq müvafiq növdə və 

doldurulmuş xanalarla əmr yaradacaq. 

İşdə olmama əmirləri Yeni xüsusiyyət 

AZ #27961 İşdə olmama əmri üzrə hesablamaya aid ƏH 

registri əməliyyatının ləğvi nəticəsində Tabelin 

ətraflı sətirlərində Vaxt aktivliyi kodlarının 

itməsi problemi aradan qaldırılmışdır. 

İşdə olmama əmirləri Səhvlərin düzəlişi 

AZ #28794 Maaşın düzəlişi əmək haqqı elementinin 

alqoritmində, əmək haqqı düzəlişinin baş 

verdiyi dövr üzrə təqvimdə dəyişiklik edildiyi 

halda plan günlərin və saatların 

müəyyənləşdirilməsində dəyişiklik edilmişdir. 

İşdə olmama əmirləri Səhvlərin düzəlişi 

AZ #27970 ƏH registrinin ləğvi nəticəsində Tabelin ətraflı 

sətirlərində Vaxt aktivliyi kodlarının itməsi 

problemi aradan qaldırılmışdır. 

İşdə olmama əmirləri Yeni xüsusiyyət 

AZ #30169 Məzuniyyət balansının hesablanmasında istisna 

edilən günlərin sayılmasına düzəliş edilmişdir. 

Əvvəlcə məzuniyyət balansının azaldılması 

üçün istifadə olunan vaxt aktivliyi kodlarının 

qrupu məzuniyyət hesablanması dövrünün 

başlama tarixinə əsaslanırdı. Hal-hazırda istisna 

edilən günlərin tərkibi hər bir balans günü üzrə 

müəyyən edilir, o hallarda ki, vaxt aktivliyi 

kodlarının qrupu məzuniyyət günlərinin 

hesablanması dövrünün başlanğıcından irəli 

gəlmir. 

İşdə olmama əmirləri Yeni xüsusiyyət 

AZ #29874 Vahid Bəyannamənin doldurulması qaydalarına 

uyğun olaraq hesabatların sazlanmasına gəlir 

vergisi güzəştləri və azadolmalarının 

məbləğlərini müəyyən edən Hesablama 

metodu əlavə edilmişdir. 

Tənzimləmə 

hesabatlığı 

Yeni xüsusiyyət 
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AZ #27768 Əmək haqqı hesabatları sazlama sətirlərində 

ƏH elementlərin sazlanmasında SICKL element 

qrupu istisna edilməklə 4009 (NET ƏH)-dan 

4001 (Cəmi hesablandı)-ə keçirmək kimi 

dəyişiklik edilmişdir. 

Tənzimləmə 

hesabatlığı 

Səhvlərin düzəlişi 

AZ #28296 "Əlavə №1 - Hissə 1. İşçilər (sığortaolunanlar) 

üzrə ümumi məlumat Qeyri-muzdlu işə aid 

olan fəaliyyətlər üzrə" hesabat formasında 

Elektron Vahid Bəyannamənin tələbi ilə hər bir 

işçi üzrə yalnız bir sətrin yaradılması üçün 

düzəliş edilmişdir. 

Tənzimləmə 

hesabatlığı 

Səhvlərin düzəlişi 

AZ #27745 Apps Only* "İşçi kartı"-nın WORD hesabatı 

forması əlavə edilmişdir. 

Hesabatlıq. Çap 

formaları 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #27781 Apps Only* “İşçi gəlirləri arayışı”-nın (Bank 

üçün) WORD hesabatı forması əlavə edilmişdir. 

Hesabatlıq. Çap 

formaları 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #27894 "İşçi kartı AZ" hesabatında istifadə edilmiş 

məzuniyyət günlərinin sayı, qeyd edilmiş işçinin 

əmək müqaviləsi üzrə əməliyyatları, İR 

menecerin adı və vəzifəsi xanalarının 

doldurulması dəqiqləşdirilmişdir. 

Hesabatlıq. Çap 

formaları 

Səhvlərin düzəlişi 

AZ #28024 İşçi jurnalının sətirlərində "Sənədin Başlama 

Tarixi" və "Sənədin Bitmə Tarixi" xanalarının 

avtomatik doldurulması əlavə edilmişdir. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #28242 Apps Only* AZ vergi məcəlləsinin tələblərinə 

uyğun olaraq gəlir vergisi güzəştləri gəlir 

məbləğinin aid olduğu hesablama dövründən 

asılı olmayaraq cari dövrün əmək haqqı 

sənədinin dövrünə əsasən tətbiq edilməlidir. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #28447 AR-nın Xəstəlik vərəqələri üzrə müavinət 

məbləğinin hesablanması qaydalarına uyğun 

olaraq OAƏ dövrlərində günlərin sayının 

hesablanmasına dəyişiklik edilmişdir. Əgər 

xəstəlik vərəqəsi üzrə müavinət hesablanacaq 

işçi son 12 ayın bütün ərzində müəssisədə 

çalışmayıbsa, OAƏ hesablanması Fiziki şəxsin 

Kənar gəlirlər cədvəlinə qeyd edilən gəlirlər və 

iş günlərinin sayı əsasında hesablanır. Kənar 

gəlirlər cədvəlində qeyd edilən sıfır sayda iş 

günləri (işçi bütün ay xəstə olub) OAƏ dövrləri 

cədvəlində Orta gün sayı və Faktiki iş 

günlərinin sayı sütunlarına da sıfır olaraq 

ötürülür. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #28322 Xəstəlik vərəqələrinin hesablanması üzrə 

qanunvericilikdə edilmiş son dəyişikliklər 

əsasında eyni dövr üzrə hesablama və 

tutulmaların cəmi məbləği ikiqat maaşdan çox 

olduqda OAƏ səhifəsində "OAƏ indeksləşmiş 

məbləğ" və "OAƏ məhdudiyyət məbləği" 

xanalarının doldurulmasına dəyişiklik 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

https://www.smart-it.com/ru/eco/
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edilmişdir. Xəstəlik vərəqələri üzrə OAƏ-ın 

hesablanmasında eyni dövr üzrə hesablama və 

tutulma məbləğlərinin cəmi ikiqat maaş 

məbləğindən çox olmamalıdır. 

AZ #28168 "Dövrarası" hesablama qrupu tipli ikinci və 

növbəti ƏH sənədləri üçün gəlir vergisi 

hesablamasında limit məbləğinin müvafiq 

qaydada iştirakının nəzərə alınması əlavə 

edilmişdir. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #27963 Modifikasiya eyni dövr kodu üzrə hesablanmış, 

lakin fərqli Hesablama dövrlərinə aid gəlirlərin 

eyni dövr kodu ilə OAƏH (xəstəlik vərəqəsi 

üçün) hesablamasında iştirak etməsinə imkan 

verir. ƏH elementlərinin daxil edilməsi 

səhifəsində 1028 (məzuniyyət kompensasiyası 

elementi) qarşısında "Dövr kodu üzrə" 

sazlaması işlək vəziyyətə gətirilmişdir. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #29426 Xəstəlik vərəqələri və analıq məzuniyyəti üzrə 

müavinət məbləğinin hesablanma qaydalarına 

istinadən OAƏH məbləğinin hesablanmasına 

dəyişiklik edilmişdir. Bir hesablama dövrü (ay) 

üzrə gəlirlərin məbləğinə "ikiqat maaş" OAƏH 

məhdudiyyəti analıq məzuniyyəti üzrə artıq 

istifadə edilmir. Bir hesablama dövrü (ay) üzrə 

gəlirlərin məbləğinə "ikiqat maaş" OAƏH 

məhdudiyyəti xəstəlik vərəqələri üzrə müavinət 

məbləğinin hesablanmasına isə tətbiq edilir. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #30481 "Məzuniyyət kompensasiyasını hesabla" 

funksiyası ilə Əmək müqaviləsinin şərtlərində 

məzuniyyət kompensasiyası üçün sətir 

yaradarkən "Hesablama dövrü" xanasının 

doldurulmasına dəyişiklik edilmişdir. Hazırda 

müsbət məzuniyyət balansı olan sətirlərdə bu 

xana müvafiq məzuniyyət dövrü əməliyyatının 

Başlama tarixinə əsasən dolur. 

Əmək haqqının 

hesablanması 

Yeni xüsusiyyət 

AZ #29700 Qrup əmrlərində "Vəzifə dəyişikliyi sətirlərini 

yaratmaq" funksiyası istifadə edilərkən, yaranan 

yeni vəzifələrdə "ƏH hesablama qrupu" və "ƏH 

uçotu qrupu" xanalarının doldurulması (əgər 

bu qruplar Struktur vahidi kodu üzrə müəyyən 

edilməyibsə) əlavə edilmişdir. 

Ştat cədvəli Yeni xüsusiyyət 

AZ #28240 Məzuniyyət jurnalında "Əlavə et" fəaliyyəti 

qeyd olunduqda, növbəti sətrə keçərkən 

əməliyyat tipinin avtomatik olaraq 

"Hesablama" tipinə keçirilməsinə düzəliş 

edilmişdir. Yalnız Apps Məzuniyyət jurnalında 

Əməliyyat tipi xanasında "Boş" variantı əlavə 

edilmişdir. 

İşdə olmama əmirləri Səhvlərin düzəlişi 

https://www.smart-it.com/ru/eco/
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AZ #27819 Əlavə məzuniyyət günlərinin əlavə olunması 

hesabatına "Sənədin nömrəsi" xanasının 

doldurulması əlavə edilmişdir. 

İşdə olmama əmirləri Səhvlərin düzəlişi 

Apps Only* – yalnız SMART Əmək haqqı proqramı üçün icra funksionallığı Find the right app | Microsoft 

AppSource Dynamics 365 Business Central-ın 21-ci versiyası üçün. Əvvəlki versiyalara köçürülməsi buraxılışdan 

kənar həyata keçirilə bilər.  

4. Sistemin təkmilləşdirilməsi proseduru 

 
Sistemin təkmilləşdirilməsi iki mərhələdən ibarətdir: 

▪ Kodun təkmilləşdirilməsi 

▪ Məlumatların təkmilləşdirilməsi  

 

Kodun təkmilləşdirilməsi iki versiyanın mətn birləşməsi ilə həyata keçirilən, obyekt dəyişikliklərinin 

buraxılışdan müştəri bazasına köçürülməsidir.  

 

Məlumatların təkmilləşdirilməsinə yeni buraxılışda məlumat sxemi dəyişdirildikdə və ya yeni 

parametrlər olduqda mövcud məlumatların dəyişdirilməsi aiddir. Məlumatların təkmilləşdirilməsi 

prosedurunun başlanması zamanı kod yeniləndikdə mövcud məlumatlar avtomatik olaraq dəyişdirilir. 

Yeni modulların sazlanması əl ilə həyata keçirilir.  

https://www.smart-it.com/ru/eco/
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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5. SMART Localization təkmilləşdirilməsi üzrə şərtlər və 

qaydalar 
1. SMART biznes (bundan sonra “Şirkət” adlandırılacaq), Microsoft Dynamics Tərəfdaş Lokalizasiya və 

Tərcümə Lisenziyalaşdırma Proqramında (PLLP) müəyyən edilmiş tələblərə və məhdudiyyətlərə 

uyğun olaraq SMART Lokalizasiya həllini (bundan sonra “Həll” adlandırılacaq) inkişaf etdirir və 

təkmilləşdirir.  

2. Hər rübün ilk iş günü Şirkət Həll təkmilləşdirmələrini dərc edir. Sonradan Şirkət təkmilləşdirmələrin 

buraxılış tezliyini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. 

3. Həllərin təkmilləşdirmələri Microsoft dəstək müddəti mərhələsində olan bütün Microsoft Dynamics 

NAV və Microsoft Dynamics 365 Business Central məhsul versiyaları üçün aktiv abunəsi olan 

Şirkətin müştərilərinə ödənişsiz əsasda təqdim olunur. Proqram məhsulunun bitmə dövrünü 

yoxlamaq üçün https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search ünvanına keçin. 

4. Müştərinin sisteminin təkmilləşdirməsi təkmilləşdirmə cədvəllə, həmçinin müştəri sistemlərinə 

təkmilləşdirmələrin köçürülməsi, o cümlədən parametrlərin təkmilləşdirilməsi və sistemin sınaqdan 

keçirilməsi üzrə işlərin həcmi əvvəlcədən razılaşdırılmaqla həyata keçirilir və növbəti versiyanın 

buraxılışından gec olmayaraq başa çatdırılmalıdır. Təkmilləşdirmənin təxmini buraxılış cədvəli 3 

ayda bir dəfədir. Təkmilləşdirmə əvvəlcədən qarşılıqlı razılaşma əsasında 3 aya təxirə salına bilər. 

5. Sistemin müştəri tərəfindən müstəqil təkmilləşdirilməsi imkanı da nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə, 

Şirkət məlumatların təkmilləşdirilməsi üçün parametrlərin və skriptlərin yenilənməsi ilə bağlı 

tövsiyələr daxil olmaqla, təkmilləşdirmələri təmin etməlidir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, sistemin 

müştəri modifikasiyaları təkmilləşdirmənin mənbə kodu ilə uyğun gəlməyə bilər və nəticədə 

sistemin təkmilləşdirilməsi və ya yerinə yetirilmiş modifikasiyası düzəliş edilməlidir. 

6. Şirkət 4-cü bəndə uyğun olaraq aktiv abunələri olan və müntəzəm yeniləmələri həyata keçirən 

müştərilər üçün Həll səhvlərini pulsuz olaraq düzəldəcək. 

7. Şirkət hər bir təkmilləşdirmədə dəyişikliklərin ətraflı təsvirini təqdim etməli və onu 

təkmilləşdirmənin buraxıldığı tarixdən gec olmayaraq dərc etməlidir. 

8. Qanunvericilikdəki diapazondan kənar yeniləmələr və ya diapazondan kənar xətaların düzəldilməsi, 

təkmilləşdirmə buraxılışlarının tezliyindən asılı olmayaraq müştərilərə təqdim edilir. 

9. 3-cü bəndə uyğun olaraq Microsoft-un dəstəyinin əsas müddətinə daxil edilməyən sistemin 

“köhnəlmiş” versiyaları və ya aktiv abunəsi olmayan müştərilər üçün Həllin tam və ya fərdi 

funksionallığının təkmilləşdirməsi Şirkət tərəfindən müvafiq qaydada həyata keçirilir, nəzərə alaraq 

ki, belə bir təkmilləşdirmə xüsusi olaraq belə müştəri üçün hazırlanmışdır və nəticədə belə 

müştəriyə ödənişli əsasda təqdim edilə bilər. 

10. Bu müddəa və şərtlərdən hər hansı bir kənarlaşma razılaşma şəklində sənədləşdirilməlidir, əks halda 

bu şərtlər tətbiq edilir. 

https://www.smart-it.com/ru/eco/
https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search

