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კონფიდენციალურობის შეტყობინება: ეს დოკუმენტი კონფიდენციალურია და შეიცავს 

კომერციულ საიდუმლო ინფორმაციას, ამავდროულად  წარმოადგენს SMART business-ის 

ინტელექტუალურ საკუთრებას. არც ეს დოკუმენტი და არც აქ მოცემული ინფორმაცია არ 

შეიძლება იყოს რეპროდუცირებული ან გამჟღავნებული SMART business-ის წინასწარი 

წერილობითი თანხმობის გარეშე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ დოკუმენტისა და აქ 

მოცემული ინფორმაციის გამჟღავნება, კოპირება, გავრცელება ან გამოყენება სასტიკად 

აკრძალულია. 
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1. შესავალი 
 

დოკუმენტში მოცემულია SMART Localization-ის გადაწყვეტილების ფუნქციონალის 

გაუმჯობესებები და ცვლილებები, რომლებიც მოცემულია 2023.01 რეგულარულ 

განახლებაში. განახლება მოიცავს ფუნქციონირების ცვლილებებს 01.10.22-დან 31.12.22-

მდე. 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა 

ამ დოკუმენტის შინაარსი მხოლოდ საინფორმაციოა და წარმოადგენს აღნიშნულ 

თემაზე SMART business LLC-ის ამჟამინდელ ხედვას გამოქვეყნების თარიღისთვის.  ეს 

დოკუმენტი და მისი შინაარსი არ წარმოადგენს, და არც უნდა იქნას განმარტებული, 

როგორც SMART business LLC-ის მხრიდან არსებული ვალდებულება. SMART business LLC არ 

იძლევა გარანტიას მოცემულ დოკუმენტში მოყვანილი ნებისმიერი ინფორმაციის 

სიზუსტეზე. 

შეტყობინება საავტორო უფლების შესახებ 

საავტორო უფლებებთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის 

დაცვა მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა. ამ დოკუმენტის შინაარსი წარმოადგენს SMART 

business LLC-ის ინტელექტუალურ საკუთრებას. შპს SMART business-ის, როგორც საავტორო 

უფლებების მფლობელის, უფლებების შეზღუდვის გარეშე, დაუშვებელია ამ 

დოკუმენტის ნებისმიერი ნაწილის რეპროდუცირება, შენახვა ან მოძიების სისტემაში 

შესვლა, ან რაიმე ფორმით ან ნებისმიერი მიზნით გადაცემა (ელექტრონული, მექანიკური, 

ფოტოკოპირება, ჩაწერა, ან სხვაგვარად), ან რაიმე მიზნით მისი გამოყენება ნებისმიერ 

სხვა ნაშრომში ან პუბლიკაციაში, შპს SMART business-ის ოფიციალური წერილობითი 

ნებართვის გარეშე. ამ დოკუმენტის კოპირება შეგიძლიათ მხოლოდ პირადი 

გამოყენებისთვის. 

   

SMART business LLC შეიძლება ჰქონდეს პატენტები, პატენტის განაცხადები, სავაჭრო 

ნიშნები, საავტორო უფლებები ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, 

რომლებიც მოიცავს ამ დოკუმენტის საგანს. გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც პირდაპირ არის 

გათვალისწინებული SMART business LLC-ის რომელიმე ცალკეულ წერილობით 

სალიცენზიო ხელშეკრულებაში, ამ დოკუმენტის მიწოდება არ გაძლევთ რაიმე 

ლიცენზიას ამ პატენტებზე, სავაჭრო ნიშნებზე, საავტორო უფლებებზე ან სხვა 

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე 

 

 

 

© 2023 SMART business. ყველა უფლება დაცულია. აქ ნახსენები კომპანიის და პროდუქტის 

რეალური სახელები შეიძლება იყოს მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო ნიშნები.   
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2. SMART Accounting-ის განახლებები 
 

განახლება მოიცავს შემდეგ გაუმჯობესებებს, ახალ ფუნქციურ შესაძლებლობებს და 

გასწორებულ შეცდომებს: 

ქვეყნის 

კოდი 

ID კონტენტი ფუნქციონალუ

რი სივრცე 

ცვლილების 

ტიპი 

GE 

 

#29806 გასწორებულია შეცდომა, რომელიც 

ფიქსირდებოდა ღირბულების 

ჩანაწერებში რეალიზაციის თანხის 

კორექტირებისას ავანსის კურსით. 

ფინანსური 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #28177 გამოსწორდა შეცდომა, 

თვითღირებულების გადაფასების 

ფუნქციონალში, როდესაც ავანსების 

დოკუმენტებთან გადახურვისას არ 

იქმნებოდა გატარებები ზოგადი 

წიგნის ჩანაწერებში,იმ შემთხვევაში 

თუ მომწოდებლის ბარათზე 

მითითებული იყო "გადახურვა 

ყველაზე ძველთან". 

ფინანსური 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #29712 მოიხსნა სტანდარტული 

ფუნქციონალის შეზღუდვები. კერძოდ, 

ცარიელ შესყიდვის/რელიზაციის 

შეკვეთის დოკუმენტებში დაემატა 

სავალუტო თანხების გაანგარიშება 

გატარების თარიღის მიხედვით. 

შესყიდვის 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #29747 ჩამოწერის აქტის სტრიქონებში 

ველების „ძს. ნომერი“ და 

„ამორტიზაციის წიგნის 

კოდი“ შევსებას დაემატა შეზღუდვა, 

თუ აქტის ტიპი არ არის „ძს-ზე 

გადაადგილება". 

ნომენკლატური

ს მენეჯმენტი 

ახალი ფუნქცია 

GE #28293 პროდუქციის ბრუნვის რეპორტში 

დაემატა სხვა და სხვა ფილტრების 

გამოყენების შესაძლებლობა. 

დამატებითი ფილტრები 

შესაძლებელია განისაზღვროს 

შესაბამის "დამატებითი ფილტრების" 

ჩანართში. 

ნომენკლატური

ს მენეჯმენტი 

ახალი ფუნქცია 

GE #28175 გამოსწორდა შეცდომა, რომელიც 

ფიქსირდებოდა ძირითადი 

საშუალების გამოშვების აქტის 

დაპოსტვისას, თუ არსებობდა 

შესყიდვის კორექტირების 

დოკუმენტი, უფრო გვიანი თარიღით, 

ვიდრე ძირითადი საშუალების 

გამოშვების აქტი. 

ფიქსირებული 

აქტივები 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #16730 Დაემატა ძირითადი საშუალების 

რეალიზაციის კორექტირების და 

დაბრუნების შესაძლებლობა. 

გაუმჯობესდა ამორტიზაციის 

წიგნიდან ავტომატური ჩამოწერის 

ფიქსირებული 

აქტივები 

ახალი ფუნქცია 
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ფუნქციონალი- ძს-ს რეალიზაციის ან 

ჩამოწერის გატარებისას, თუ ფუნქცია 

"ამორტიზაციის წიგნიდან 

ავტომატური ჩამოწერა" 

გააქტიურებულია, ჩამოწერის 

ტრანზაქცია შეიქმნება ავტომატურად. 

GE #28179 გამოსწორდა შეცდომა, როდესაც 

ძირითადი საშუალების გამოშვების 

აქტის გაუქმების დაპოსტვისას, 

გამოიყენებოდა განსხვავებული 

ხარჯის ანგარიში. 

ფიქსირებული 

აქტივები 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #29304 დაემატა ცნობარები "სატრანსპორტო 

საშუალების მოდელი" და 

"სატრანსპორტო საშუალება". 

ცნობარები მოიცავს შემდეგ 

ინფორმაციას სატრანსპორტო 

საშუალებაზე: სარეგისტრაციო 

ნომერი, მოდელი, ბრენდი, VIn-კოდი, 

გამოშვების წელი, ძრავის მოცულობა 

და სატრანსპორტო საშუალების წონა. 

ცნობარები შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას სატრანსპორტო 

საშუალების მონაცემების 

ავტომატური შევსებისთვის 

ზედნადებებში და საბეჭდ ფორმებში. 

 ახალი ფუნქცია 

GE #30075 direct transfer მონიშნისას, იხურებოდა 

ტრანსფერ ოდერი. გამოსწორებულია 

ნომენკლატური

ს მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #29093 დღგ-ს თანხის სწორად აღრიცხვის და 

დღგ-ს ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების 

ანგარიშზე თანხის გადატანის მიზნით, 

სპეც. ანგარიშ-ფაქტურებზე დაემატა 

გატარების ფუნქცია. სპეც. ანგარიშ-

ფაქტურების გატარების შემდეგ, 

სისტემაში ფორმდება შესაბამისი 

ბუღალტრული ჩანაწერები მთავარ 

ჟურნალში და დღგ-ს გატარებების 

ჟურნალში. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #26393 გაყიდვების ანგარიშ-ფაქტურების 

სიაზე დაემატა ჯგუფური მოქმედების 

შესრულების შესაძლებლობა, 

ქმედებებისთვის: გადაგზავნა, 

გაუქმება, წაშლა, განახლება. 

შესყიდვების ანგარიშ-ფაქტურების 

სიაზე დაემატა ჯგუფური მოქმედების 

შესრულების შესაძლებლობა, 

ქმედებებისთვის: განახლება, 

უარყოფა, დადასტურება, წაშლა. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #29584 ავანსის და შესყიდვის ფაქტურა 

აკეთებდა არასწორ გატარებას. 

გასწორდა როგორც ბუღალტრული ისე 

დღგ-ს გატარებები ფაქტურებიდან. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 
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GE #27362 დღგ-ს თანხის სწორად აღრიცხვის და 

დღგ-ს ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების 

ანგარიშზე თანხის გადატანის მიზნით, 

ანგარიშ-ფაქტურებზე დაემატა 

გატარების ფუნქცია. ანგარიშ-

ფაქტურების გატარების შემდეგ, 

სისტემაში ფორმირდება შესაბამისი 

ბუღალტრული ჩანაწერები მთავარ 

ჟურნალში და დღგ-ს გატარებების 

ჟურნალში. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #28431 მძღოლის ცნობარის ფუნქციონალი 

გადატანილია კონტაქტების ცნობარში, 

სადაც იქმნება შესაბამისი კონტაქტი, 

ტიპით- ფიზ. პირი. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #29057 დღგ-ს დეკლარაციის ფორმულებში 

დაემატა ველი "გადახურვა", რომელიც 

განსაზღვრავს უნდა იყოს თუ არა 

დეკლარაციის სტრიქონების 

გამოთვლაში გათვალისწინებული 

ისეთი დღგ-ს გატარებები, რომლებიც 

დაპოსტილია ანგარიშ-ფაქტურებიდან. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #27866 დაემატა ფუნქციონალი 

მყიდველის/მომწოდობელის შესახებ 

ინფორმაციის მიღება RS.ge 

პორტალიდან, არის თუ არა 

კონტრაგენტი დღგ-ს გადამხდელი, 

ბარათზე შეყვანილი 

საიდენტიფიკაციოს მიხედვით. ასევე, 

შეიქმნა დღგ-ს სტატუსის ლოგი, 

გამოთხოვილი ინფორმაციის 

დეტალების ასახვისთვის. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #29991 გამოსწორდა შეცდომა, როდესაც 

მომწოდებლის/კლიენტის ბარათზე, 

საიდენტიფიკაციოს ნომრის შევსების 

შემდეგ, სისტემა არ ანახლებდა 

ინფორმაციას ანგარიშ-ფაქტურებში 

დამომწოდებლის/კლიენტის ველი 

რჩებოდა ცარიელი. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #25929 ავანსის ფაქტურის მიბმა შესყიდვის 

ფაქტურიდანვე და პირიქით. 

ანალოგიურად გაყიდვის მხარეს. ასევე 

ავანსის ფაქტურის მიბმისას 

შესყიდვისა და გაყიდვის ფაქტურაზე, 

ავანსის ფაქტურის დარჩენილი 

ბალანსის ჩვენება 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #27860 დამატებულია შესყიდვის 

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების 

ავტომატურად ჩამოტვირთვის 

შესაძლებლობა "Job QUEUE Entries"-ის 

გამოყენებით. იმისთვის, რომ 

განვსაზღვროთ ჩამოტვირთვის 

პერიოდი "Tax Setup Ge" გვერდზე, ველი 

დღგ ახალი ფუნქცია 
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" Load Purch. VAT Inv. Date Formula" უნდა 

იყოს შევსებული. 

GE #29606 ფაქტურების შემოტვირთვისას, არ 

იტვირთავდა ფაქტურებს ისეთი 

მომწოდებლებისგან რომელთა გსნ არ 

იყო ნაპოვნის სისტემაში. 

გამოსწორებულია. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #29641 დაემატა ცალკე გვერდები სადაც ჩანს 

ავანსის და შესყიდვა/ფაქტურის ბმები 

დაკავშირებული ყველა საჭირო 

ანალიტიკით. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #29680 გასწორებულია შესყიდვის/გაყიდვის 

ანგარიშ-ფაქტურების დუბლირების 

შეცდომა, შემოსავლების სამსახურის 

საიტიდან თარიღის მიხედვით 

ჩამოტვირთვისას. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #30057 გამოსწორდა გაყიდვის სპეც-

ფაქტურებში სტრიქონების 

დუბლირების შეცდომა. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #26258 ფიზიკური პირის საშემოსავლო 

გადასახადის დარიცხვის მეთოდი 

დაემატა, ასევე საპენსიო გადასახადის 

როგორც თანამშრომლის ისე 

მომწოდებლისთვის დათვლის 

ფუნქციონალი, როგორც 

თანამშრომლის ისე კომპანიის წილი. 

საშემოსავლოს დარიცხვა დაემატა 

შესყიდვის დოკუმენტებსა და მთავარ 

ჟურნალში. დაიხვეწა და უფრო 

მოქნილი გახდა ბუღალტრული 

გატარებები ამ კუთხით. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #27850 შემუშავებულია მიღებული 

ზედნადების ავტომატური მიბმის 

ფუნქციონალი არსებული სისტემურ 

მიღების დოკუმენტზე. ის 

ითვალისწინებს დასაშვებ გადახრას 

და აბამს ყველა საქონელს, თუ ტიპი, 

საქონელის ნომერი და რაოდენობა 

ემთხვევა ორივე დოკუმენტში. 

ფუნქციონალის მუშაობის 

წინაპირობაა რომ ყველა მიღებულ 

საქონელს უნდა ჰქონდეს 

მითითებული შესაბამისი ბარკოდები 

სისტემაში. Შესაძლებელია მხოლოდ 

ერთი დოკუმენტის მიბმა. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #25986 სატრანსპორტო საშუალების ცნობარში 

დაემატა ველები "მძღოლის ნომერი" 

და "მძღოლის სახელი", რაც 

შესაძლებელს ხდის სატრანსპორტო 

საშუალების ცნობარი დაუკავშირდეს 

მძღოლის ცნობარს. დოკუმენტებში, 

ველის- "ავტომობილის რეგისტრაციის 

ნომერი"-ს შევსებისას, ავტომატურად 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 
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ივსება ინფორმაცია მძღოლის შესახებ, 

თუ არსებობს კავშირი ავტომობილს 

და მძღოლს შორის და პირიქით, 

მძღოლის არჩევისას ივსება 

შესაბამისი ავტომობილის ნომერი. 

GE #27927 გაცემული ზედნადებების სიაზე 

დაემატა ჯგუფური დამუშავების 

ღილაკები, როგორიცაა გაგზავნა, 

ორდერის შექმნა, განახლება, გაუქმება, 

დახურვა. მიღებული ზედნადებების 

სიაზე დაემატა ასევე ჯგუფური 

დამუშავების ღილაკები: განახლება, 

ორდერის შექმენა, მიღება, უარყოფა. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #27862 დაემატა შესაძლებლობა, რომ 

შესყიდვის ზედნადებიდან 

ავტომატურად შეიქმნას პროდუქციის 

შესაბამისობის ჩანაწერი ცხრილში. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #27858 დაემატა შეტყობინება, იმ 

შემთხვევისთვის თუ Rs-.ge-ს 

პორტალზე ვერ მოიძებნა 

კონტრაგენტი საიდენტიფიკაციო 

ნომრით. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #27863 ჩამოწერის აქტის გვერდზე დაემატა 

შესაძლებლობა განაწილდეს 

საქონლის რაოდენობა რამდენიმე 

თანამშრომელზე. ამისთვის 

გამოიყენება ფუნქცია "სტრიქონების 

გამოყოფა თანამშრომლების 

მიხედვით "სტრიქონების ჩანართში. 

ფუნქციაში სავალდებულოა 

ავირჩიოთ თანამშრომლების საჭირო 

რაოდენობა, რის შემდეგაც ჩამოწერის 

აქტის სტრიქონი გაიყოფა იმდენ 

სტრიქონად რამდენი თანამშრომლის 

სტრიქონიც არსებობს. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #27864 დამატებულია დღგ-ს ინვოისის ID-ის 

შემოწმება მოქმედებებზე: სტატუსის 

განახლება, ანგარიშ-ფაქტურების 

ჩამოტვირთვა(თარიღის მიხედვით), 

ანგარიშ-ფაქტურის ჩამოტვირთვა , 

დადასტურება, უარყოფა. როდესაც 

მომწოდებელი აკორექტირებს 

შესყიდვის ფაქტურას (ფაქტურის 

სტატუსი არის „დასადასტურებელი“ ან 

"კორექტირებული“), ფაქტურის ID 

იცვლება პორტალზე.სისტემაში 

შესყიდვის ანგარიშ-ფაქტურის 

განახლებისას, ის ამოწმებს ფაქტურის 

ID-ს პორტალზე, თუ სისტემა ვერ 

პოულობს ID-ს, ცდილობს იპოვოს 

ფაქტურის ნომერი, თუ ნაპოვნი 

ფაქტურის ნომერი განსხვავდება 

სისტემაში არსებულისგან, სისტემა 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 
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ცვლის ანგარიშ-ფაქტურის სტატუსს 

"წაშლილი"-ზე და აჩვენებს 

შეტყობინებას "ანგარიშ-ფაქტურა 

ასეთი ID-ით არ არსებობს". 

GE #26123 საემატა არჩევითი დაჯგუფება 

აღწერილობის კოდით და 

ტერიტორიული ერთეულის კოდ-ის 

მიხედვით ქონების დატერიტორიული 

ერთეულის კოდით და სახეობის და 

აღწერილობის მიხედვით მიწის 

შემთხვევაში დეკლარაციისთვის. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #29978 თუკი საგადასახადო სეტაპში, 

შევზღუდავთ ზედნადების შექმნას, 

ტრანსფერ ორდერიდან როცა ხდება 

პირდაპირი ტრანსფერი, ზედნადები 

არ შეიქმნება 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #26001 ხარვეზი მისამართის გადატანა 

ზედნადებში საწყობის მისამართიდან 

განოსწორებულია. 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #28308 დაემატა შესაძლებლობა, რომ 

ტრანსპორტირების ორდერიდან არ 

შეიქმნას ზედნადები. ამისთვის 

გადაადგილების მარშრუტების (T 

ransferR outes) გვერდზე:"Trans. Route 

Spec."დაემატა ველი:"Do Not Create 

Waybill". 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #29779 გაყიდვის სპეც-ფაქტურაში, სტატუსის 

ველი გახდა არარედაქტირებადი, 

რადგან სტატუსი იცვლება ისეთი 

აქტივობის დროს როგორიცაა: 

გადაგზავნა, კორექტირება, გაუქმება, 

სტატუსის განახლება. 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #29781 გასწორებულია შესყიდვის სპეც-

ფაქტურაში დაფიქსირებული 

შეცდომა, როდესაც დღგ-ს დაბეგვრის 

ტიპი = "დაუბეგრავი", სისტემა ავსებს 

"0"-ს, ნაცვლად"-1"-ისა . 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #29067 ქეშ მეთოდის შემთხვევაში, შესყიდვის 

ორდერში სერვისის ტიპის აითემის 

არჩევისას ამოჰქონდა შეცდომა. 

გასწორდა 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #28008 ტრანზაქციის სტატუსის განახლება არ 

მუშაობდა BC20-ში, ფეიროლ შიტზე, 

როგორც თიბისის ისე საქათველოს 

ბანკის შემთხვევაში. Გამოსწორდა. 

ქეშ მენეჯმენტი შეცდომის 

გამოსწორება 
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3. SMART Payroll-ის განახლებები 
განახლება მოიცავს შემდეგ გაუმჯობესებებს, ახალ ფუნქციურ შესაძლებლობებს და 

გასწორებულ შეცდომებს: 

ქვეყნი

ს კოდი 

ID კონტენტი ფუნქციონალური 

სივრცე 

ცვლილების 

ტიპი 

GE #27487 Apps Only* დამატებულია მოთხოვნის 

გვერდზე მოხსენების განლაგების 

არჩევის შესაძლებლობა. 

რეპორტინგი. 

საბეჭდი ფორმები 

ახალი ფუნქცია 

GE #27791 თუ ხელფასის დოკუმენტის 

სტრიქონებში, ხელფასის ელემენტს არ 

აქვს მნიშვნელობა ველში „ხელფასის 

თანხა“, დოკუმენტის დაპოსტვის 

შემდეგ ამ სტრიქონისთვის მაინც 

ემატება ჩანაწერი „ხელფასის წიგნის 

ჩანაწერებში“, მნიშვნელობით "0".ეს 

შესაძლებელს ხდის გადაანგარიშდეს 

ხელფასი მომავალ პერიოდში. 

ხელფასის 

დაანგარიშება 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #29195 Apps Only* შეიქმნა ხელფასის 

გაანგარიშების ახალი ფუნქციონალი 

ისეთი თანამშრომლებისთვის, 

რომელთა სხვა პოზიციაზე გადაყვანაც 

მოხდა შუა თვეში, ან დაფიქსირდა 

კალკულაციის ჯგუფის ცვლილება. 

ფუნქციონალი საშუალებას იძლევა 

შეიქმნას რამდენიმე საბოლოო 

ხელფასის დოკუმენტი თვის ჭრილში, 

თითოეული კალკულაციის ჯგუფის 

მიხედვით, რაც ასევე ხელმისაწვდომს 

ხდის გადასახადები გაიყოს 

კალკულაციის და გატარების 

ჯგუფების მიხედვით. 

ხელფასის 

დაანგარიშება 

ახალი ფუნქცია 

GE #28762 შუალედური პერიოდში, ხელფასის 

დარიცხვის შეთავაზების 

ფუნქციას"ხელფასის დოკუმენტების 

შეთავაზება",დაემატა იმ ოპერაციების 

გაფილტვრის შესაძლებლობა, 

რომელიც უნდა იყოს ჩართული 

გაანგარიშებაში: ველში "თარიღამდე" 

მითითებულ მნიშვნელობის მიხედვით, 

სისტემა გაანგარიშებაში ჩართავს 

მხოლოდ იმ დოკუმენტებს, 

რომლებისთვისაც ეს თარიღი შედის 

დოკუმენტის დაწყების და 

ხელფასის 

დაანგარიშება 

ახალი ფუნქცია 
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დასრულების თარიღებს შორის 

ინტერვალში. 

GE #29754 Apps Only* გამოსწორდა შეცდომა, 

როდესაც ხელფასის დოკუმენტი 

იხურებოდა, "გატარების 

დათვალიერების" შემდეგ. 

ხელფასის 

დაანგარიშება 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #28810 თანამშრომლებისთვის საბოლოო 

გადახდების შეთავაზებისას, 

დამატებულია შემოწმება, რომელიც 

ამოწმებს დაუხურავი გადახდების 

არსებობას შუალედურ პერიოდში. 

სახელფასო 

გადახდა 

ახალი ფუნქცია 

GE #27890 დაემატა "დეპარტამენტის" დახურვის 

შესაძლებლობა "საშტატო იერარქიის 

ბრძანების" მეშვეობით, როდესაც 

"დასრულების თარიღი" არ არის 

შევსებული დეპარტამენტის ცნობარზე. 

დაემატა "დასრულების თარიღის" 

შევსების შესაძლებოლა "პოზიციის" და 

"დეპარტამენტის" ბარათებზე, 

მათი"საშტატო იერარქიის ბრძანების" 

დახურვის დროს. 

პერსონალის სია ახალი ფუნქცია 

GE #30052 "საშტატო სიის ბრძანებაში", "სახელის 

შეცვლის" სტრიქონზე, "მოქმედება" 

ღილაკის არჩევისას, როდესაც ტიპი = 

"ორგ. ერთეული", დაემატა ჯგუფური 

ბრძანების შექმნა, ტიპით- "გადაყვანა". 

სისტემა ავტომატურად აკოპირებს და 

ადასტურებს წინა პოზიციას, ქმნის 

გადაყვანის ტიპის სტრიქონებს 

ხელშეკრულების პირობებში და 

ჯგუფური ბრძანების დაპოსტვისას 

ავტომატურად ხურავს წინა პოზიციებს. 

პერსონალის სია ახალი ფუნქცია 

GE #29341 "სხვა HR ბრძანებებზე" დაემატა 

"მოქმედების დასრულების თარიღი"-ს 

შერჩევის საშუალება. ასევე, 

დამატებულია "სხვა დარიცხვების"-ს 

ფუნქციონალი. 

პერსონალის სია ახალი ფუნქცია 

GE #27962 შეიცვალა ხელფასის ელემენტების 

დასრულების თარიღის განახლება 

ხელშეკრულების პირობებიდან, 

გადაყვანის დასრულების თარიღით, 

სტრიქონის დადასტურების და 

დადასტურების გაუქმების დროს. 

პერსონალის სია ახალი ფუნქცია 
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 #30066 Apps Only* "შრომითი ხელშეკრულების" 

სტრიქონის დადასტურების 

გაუქმებისას, ტიპისთვის 

"დაქირავება","ადამიანური რესურსების 

აწყობების" ცხრილში დაემატა"საწყისი 

პერიოდის კოდის" მითითება - 

"თაიმშიტის სტატუსის" ჩანაწერების 

იშლება მოცემული პერიოდიდან (თუ 

ხელმისაწვდომია). 

პერსონალის სია ახალი ფუნქცია 

GE #25219 დამატებულია "თაიმშიტების 

ჟურნალი"-ს ფუნქციონალი, რომელიც 

საშუალებას გაძლევთ: შეცვალოთ 

თანამშრომლის თაიმშიტის დეტალები 

(შეცვალეთ საათების რაოდენობა 

თაიმშიტის დეტალებში კალენდრით 

გათვალისწინებული მნიშვნელობების 

ფარგლებში) ან დაამატოთ სტრიქონები 

დროის აქტივობის კოდის სხვა 

მნიშვნელობებთან); ფაქტობრივი 

საათების უსაფრთხო იმპორტი 

თაიმშიტის დეტალებისთვის (როდესაც 

ასეთი მონაცემები იგზავნება 

ფაილებში). 

დროის უწყისი ახალი ფუნქცია 

GE #27972 დამატებულია „ორგ. ერთეულის 

კოდის“ ველის განახლება თაიმშიტის 

დეტალებში, შრომითი 

ხელშეკრულების სტრიქონის 

დადასტურების შემდეგ, როდესაც 

ოპერაციის ტიპია "გადაყვანა". 

დროის უწყისი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #28260 ხელფასის კალენდრის სტრიქონებში, 

როდესაც მითითებულია 

მნიშვნელობა"არასამუშაო", 

დამატებულია სამუშაო, ღამის, 

საღამოს, დასვენების საათების და მათი 

დროის აქტივობის კოდების 

გასუფთავება, ასევე შაბათ-კვირის 

დროის აქტივობის კოდების შევსება. 

დროის უწყისი ახალი ფუნქცია 

GE #29056 არქივირებული დროის ცხრილის 

სტატუსის შექმნისას შემოწმების 

თანმიმდევრობა შეიცვალა. 

დროის უწყისი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #30193 Apps Only* "თაიმშიტების სტატუსი"-ს 

გვერდზე გამოსწორდა "პერიოდის 

კოდი"-ს ფილტრის პრობლემა, 

დროის უწყისი შეცდომის 

გამოსწორება 
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რომელიც ფიქსირდებოდა თაიმშიტის 

გამოშვების დროს. 

GE #29718 შვებულების ბრძანების და სხვა 

არყოფნის ბრძანებების შექმნისას, 

დამატებულია "ჩანაცვლების 

პირობების" კოპირება, საპირისპირო 

ნიშნით. 

გაცდენების 

ორდერები 

ახალი ფუნქცია 

GE #29456 Apps Only* არყოფნის მოთხოვნის 

შეთავაზებას დაემატა ახალი ტიპები : 

ბიულეტინის მოთხოვნა, მივლინების 

მოთხოვნა, სხვა არყოფნის მოთხოვნა. 

ასევე, დამატებულია დოკუმენტების 

შექმნის შესაძლებლობა: ბიულეტინის 

ბრძანება, მივლინების ბრძანება, სხვა 

არყოფნის ბრძანება. არყოფნის 

მოთხოვნის შესაქმნელად 

მომხმარებლებმა უნდა შეავსონ 

არყოფნის მოთხოვნის შესაბამისი 

ველები და დააჭირონ ღილაკს 

"ბრძანების შექმნა". სისტემა 

ავტომატურად შექმნის არყოფნის 

ბრძანების შესაბამის ტიპს შეყვანილი 

ველების მიხედვით. 

გაცდენების 

ორდერები 

ახალი ფუნქცია 

GE #27961 გამოსწორდა თაიმშიტის დეტალებიდან 

დროითი აქტივობის კოდის წაშლის 

ხარვეზი, ხელფასის რეგისტრის 

გაუქმებისას, ოპერაციის ტიპით 

"არყოფნა". 

გაცდენების 

ორდერები 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #28794 ხელფასის კორექტირების სახელფასო 

ელემენტის გაანგარიშებისას შეიცვალა 

დაგეგმილი დღეებისა და საათების 

რაოდენობის განსაზღვრის 

ალგორითმი, კალენდარის ცვლილების 

შემთხვევაში, იმ პერიოდში, 

რომლისთვისაც ხდება ხელფასის 

კორექტირება. 

გაცდენების 

ორდერები 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #27970 Გამოსწორდა თაიმშიტის 

დეტალებიდან დროითი აქტივობის 

კოდის წაშლის ხარვეზი, ხელფასის 

რეგისტრის გაუქმებისას, ოპერაციის 

ტიპით "კომპენსაცია". 

გაცდენების 

ორდერები 

ახალი ფუნქცია 

GE #30169 განახლდა შვებულების ბალანსის 

გამოთვლაში გამორიცხვის დღეების 

გაცდენების 

ორდერები 

ახალი ფუნქცია 
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გაანგარიშება. ადრე შვებულების 

ბალანსის შემცირების დროის 

აქტივობების ჯგუფი დამოკიდებული 

იყო შვებულების დარიცხვის 

ოპერაციის დაწყების თარიღზე. ახლა 

გამორიცხვის დღეების ანალიზი 

მიმდინარეობს ბალანსის პერიოდის 

ყოველი დღისთვის. 

GE #28232 Apps Only* საპენსიო სააგენტოს 

მოთხოვნების შესაბამისად დაემატა 

საპენსიო დეკლარაციის 

გამარტივებული ფორმა. 

კანონბდებლობით 

განსაზღვრული 

რეპორტინგი 

ახალი ფუნქცია 

GE #28132 გამოსწორდა საშემოსავლო 

გადასახადის დეკლარაციაში, 

"შეღავათის ოდენობის" ველში, 

უარყოფითი თანხის შევსების 

პრობლემა. 

კანონბდებლობით 

განსაზღვრული 

რეპორტინგი 

ახალი ფუნქცია 

GE #27780 BC14 Only ექსელის შაბლონი 

"შემოსავლების სერტიფიკატი" 

(ბანკისთვის), განახლდა სწორი 

ქართული თარგმანებით. Apps Only 

განახლდა ვორდის შაბლონი 

"შემოსავლების სერტიფიკატი" 

(საელჩოსთვის და ბანკისთვის). 

რეპორტინგი. 

საბეჭდი ფორმები 

ახალი ფუნქცია 

GE #28024 თანამშრომლის ჟურნალიდან 

შექმნილი სტრიქონებისთვის დაემატა 

ველების, "დოკუმენტის დაწყების 

თარიღი" და "დოკუმენტის 

დასრულების თარიღი" ავტომატურად 

შევსება. 

ხელფასის 

დაანგარიშება 

ახალი ფუნქცია 

GE #29700 "ჯგუფურ ბრძანებებში" როდესაც 

გამოიყენება ფუნქცია "გადაყვანის 

სტრიქონების მომზადება", ახლად 

შექმნილი პოზიციებისთვის 

დამატებულია გაანგარიშების და 

გატარების ჯგუფების შევსება 

მიმდინარე პოზიციიდან (თუ ასეთი 

ჯგუფები არ არის მითითებული 

"ორგანიზაცულ ერთეული"-ში ). 

პერსონალის სია ახალი ფუნქცია 

GE #28240 გამოსწორდა შვებულების ჟურნალში, 

ახალ სტრქონზე გადასვლისას 

ოპერაციის ტიპის ავტომატური 

ცვლილების ხარვეზი"დარიცხვა"-ზე, 

გაცდენების 

ორდერები 

შეცდომის 

გამოსწორება 
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როდესაც ოპერაციის ტიპი იყო 

"დამატება". მხოლოდ App-თვის: 

შვებულების ჟურნალში, ოპერაციის 

ტიპის მნიშვნელობების ჩამონათვალში 

დაემატა მნიშვნელობა- "ცარიელი". 

GE #25364 ხელფასის გადახდის ექსპორტის 

ფუნქცია ხელმისაწვდომია ხელფასის 

გადახდის დოკუმენტზე (API ფორმატი). 

გაუმჯობესდა ხელფასის გადახდის 

დოკუმენტის ინტეგრაცია "TBC" და 

"BOG" ბანკებთან, გადახურვა 

დაპოსტილ ტრანზაქციებთან 

ამონაწერის იმპორტის დროს, 

შეცდომების ჩანაწერების შექმნა და 

შემოწმება. 

HRP-ის ძირითადი 

ფუნქციონალი 

ახალი ფუნქცია 

 

*Apps Only - ფუნქციონალი მხოლოდ  SMART Payroll აპლიკაციისთვის Find the right app | Microsoft 

AppSource Dynamics 365 Business Central-ის 21-ე ვერსიაში. წინა ვერსიის გადატანა შესაძლებელია 

შესრულდეს რელიზის ფარგლებს გარეთ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. სისტემის განახლების პროცედურა 

 
სისტემის განახლება შედგება ორი ეტაპისგან: 

▪ კოდის განახლება 

▪ მონაცემთა განახლება 

კოდის განახლება ეხება ობიექტების ცვლილებების მიგრაციას გამოშვებიდან 

მომხმარებელთა ბაზამდე, რომელიც შესრულებულია ორი ვერსიის ტექსტური შერწყმის 

გზით. 

მონაცემთა განახლება გულისხმობს არსებული მონაცემების შეცვლას იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ახალი გამოშვება ცვლის მონაცემთა სქემას, ან ახალი პარამეტრების 

შემთხვევაში. არსებული მონაცემები ავტომატურად იცვლება კოდის განახლების დროს 

მონაცემთა განახლების პროცედურის დაწყების მომენტში. ახალი მოდულების 

კონფიგურაცია ხორციელდება ხელით.  
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5. SMART Localization-ის განახლების წესები და 

პირობები 
1. SMART business (შემდგომში „კომპანია“) შეიმუშავებს და განაახლებს SMART 

Localization-ის გადაწყვეტილებას (შემდგომში „გადაწყვეტილება“) Microsoft Dynamics 

Partner Localization and Translation Licensing Program (PLLP) განსაზღვრული მოთხოვნებისა 

და შეზღუდვების შესაბამისად ( PLLP). 

2. ყოველი კვარტლის პირველ სამუშაო დღეს კომპანია აქვეყნებს გადაწყვეტილების 

განახლებებს. შემდგომში კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს განახლებების 

გამოშვების სიხშირე. 

3. გადაწყვეტილების განახლებები უფასოდ მიეწოდება კომპანიის კლიენტებს, 

რომლებსაც გააქტიურებული აქვთ გამოწერა ყველა Microsoft Dynamics NAV და Microsoft 

Dynamics 365 Business Central პროდუქტის ვერსიებისთვის, რომლებიც Microsoft-ის 

ძირითადი მხარდაჭერის პერიოდის ეტაპზეა. პროგრამული პროდუქტის სასიცოცხლო 

ციკლის სანახავად, გადადით ბმულზე https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search.  

4. მომხმარებელთა სისტემა განახლებულია გრაფიკის წინასწარი კოორდინირებით, 

ასევე მომხმარებლის სისტემებზე განახლებების მიგრაციის სამუშაოების 

მოცულობით, მათ შორის პარამეტრების განახლებასა და სისტემის ტესტირებაზე და 

უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს შემდეგი განახლების გამოშვებისა. განახლების 

გამოშვების სავარაუდო გრაფიკი არის 3 თვეში ერთხელ. განახლება შეიძლება 

გადაიდოს 3 თვით წინასწარ ურთიერთშეთანხმების შემთხვევაში. 

5. ასევე გათვალისწინებულია მომხმარებლის მიერ სისტემის დამოუკიდებლად 

განახლების შესაძლებლობა. ამ მიზნით, კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს 

განახლებები, მათ შორის რეკომენდაციები პარამეტრებისა და სკრიპტების 

განახლების შესახებ მონაცემების განახლებისთვის. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

სისტემის მომხმარებლის მოდიფიკაციები შეიძლება შეუთავსებელი იყოს მიღებული 

განახლების საწყის კოდთან და, შედეგად, სისტემის განახლება ან შესრულებული 

ცვლილებები უნდა დარეგულირდეს. 

6. კომპანიამ უსასყიდლოდ უნდა გამოასწოროს აქტიური გამომწერების და 

რეგულარულ განახლებებში c.4.-ის შესაბამისად ჩართული მომხმარებლების 

გადაწყვეტილების შეცდომები 

7. კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ყოველი განახლების ცვლილებების დეტალური 

აღწერა და გამოაქვეყნოს იგი არაუგვიანეს განახლების გამოშვების თარიღისა. 

8. კანონმდებლობის დაუგეგმავი განახლებები ან შეცდომის დაუგეგმავი გასწორება  

მომხმარებელს მიეწოდება განახლებების გამოშვების სიხშირის მიუხედავად.  

9. გადაწყვეტილების სრული განახლება ან მისი ცალკეული ფუნქციური 

შესაძლებლობების განახლება სისტემის იმგვარი „მოძველებული“ ვერსიისათვის, 

რომელიც არ შედის Microsoft-ის მხარდაჭერის საბაზო პერიოდში პ.პ.3-ის შესაბამისად, 

ანდა აქტიური ხელმოწერის არმქონე კლიენტებისთვის, კომპანიის მიერ 

ხორციელდება იმის გათვალისწინებით, რომ ამგვარი განახლება იქმნება 

https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search
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სპეციალურად ამგვარი კლიენტისთვის და, შესაბამისად, შეიძლება კლიენტს 

გადაეცეს სათანადო ანაზღაურების საფუძველზე.  

10. წინამდებარე პირობებიდან ნებისმიერი გადახვევა დოკუმენტირებული უნდა იყოს 

ხელშეკრულების ფორმით; წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოქმედებს ეს წესები და 

პირობები. 

 


