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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 2023.01. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.10.22 по 31.12.22 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. 

© 2023 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 #29806 Виправлено помилку при коригуванні суми 

продажу в операціях вартості за курсом 

попередньої оплати. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #28177 Виправлено помилку у функціоналі 

переоцінки собівартості по курсу 

передплати, при якій не створювались 

проведення в операціїх ГК при 

застосуванні попередньої оплати до 

рахунків, якщо на картці постачальника 

налаштувано "Застосувати до найстаріших" 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #28889 Виведено поле "Опис 2" в документи 

продажу: рахунок, замовлення , кредит-

нота, повернення продажу. В ВС21 додано 

в друковані форми з продажу та 

повернення продажу DataItem для 

можливості додавата "Опис 2" на друк. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #29712 Прибрали обмеження стандартного 

функціоналу, а саме додали розрахунок 

суми у валюті на дату обліку в документі 

Загальне замовлення покупки та продажу. 

Управління 

покупками 

Виправлена 

функціональність 

UA #29747 Додано обмеження на заповнення полів 

"Номер ОЗ" та "Код книги амортизації" в 

рядках Акта списання товарів, якщо тип 

акту не дорівнює "Переведення в ОЗ". 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #28255 Розроблені друковані форми переміщення 

товарів за допомогою Word шаблонів. А 

саме, розширено стандартні звіти 

друкованих форм - 5703 "Замовлення на 

переміщення", 5704 "Облікована видаткова 

накладна на переміщення", 5705 

"Облікована прибуткова накладна на 

переміщення". 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #28293 В Товарно-оборотну відомість додана 

можливість фільтрації даних звіту за 

деякими полями картки товарів. Додаткові 

фільтри можна вказувати на відповідній 

вкладці «Додаткові фільтри». 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #29267 На сторінку Журнал банківських платежів 

додані ярлики для вимірів, які зазначені в 

Н алаштуванні ГК. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Нова 

функціональність 

UA #29628 Реалізовано функціонал створення 

окремих податкових накладних на товари 

звільнені від оподаткування для операції 

передоплати. На передоплаті застосованій 

до замовлення, в якому присутні як 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 
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оподатковувані, так і звільнені від 

оподаткування товари, тепер створюється 

дві окремі ПН. 

UA #30018 Розширений функціонал налаштування 

рядків ПДВ Декларації для Додатка 5- 

додано можливість фільтрації по ПДВ 

бізнес-групі та по ІПН. Дані зміни 

враховують випадок продажу пільгових 

товарів як вітчизняним, так і іноземним 

клієнтам (експортні операції). 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #29079 Виправлено помилку з округленням суми 

ПДВ при імпорті вхідної податкової 

накладної з xml-файлу. Якщо сума ПДВ по 

рядках не дорівнює загальній сумі ПДВ у 

податковій накладні, то різниця 

розноситься на останній рядок ПН. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #29753 Змінено логіку заповнення податкової 

пільги в рядках розрахунку коригування до 

податкової накладної. Зараз значення 

пільги переноситься з відповідного рядка 

оригінальної податкової накладної. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #30211 У функціоналі по створенню компенсуючої 

податкової накладної додана обробка 

розрахунків коригування купівлі, для якої 

створюється відповідний розрахунок 

коригування продажу.У функціоналі 

річного перерахунку податкових 

зобов'язань додана обробка таких 

розрахунків коригування. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #28175 Виправлено помилку, яка виникала на 

обліку введення в експлуатацію ОЗ, якщо 

по цьому ОЗ була облікована сторнуюча 

кредит-нота купівлі, датою пізніше дати 

введення в експлуатацію ОЗ. 

Управління 

активами 

Виправлена 

функціональність 

UA #29898 В "Акті інвентаризації ОЗ" додано 

відображення вартості основного засобу 

на книзі амортизації капітальні інвестиції. 

Тепер, якщо на дату формування акту 

основний засіб має залишок вартості на 

обох книгах (бухгалтерській та капітальні 

інвестиції), то в акті буде створено два 

рядки по одному основному засобу з 

відповідними сумами вартості ОЗ. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #16730 Додана можливість створювати та 

обліковувати повернення чи кредит-ноту 

продажу основних засобів. Удосконалено 

функціонал автосписання з книг 

амортизації - під час обліку продажу чи 

списання ОЗ, якщо включене 

налаштування "Автосписання з книг 

амортизації", автоматично будуть 

створюватись операції зі списання з книг 

амортизації, за якими були операції. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 
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UA #28179 Виправлена помилка, коли при обліку 

сторнуючого акту списання основних 

засобів використовувався інший витратний 

рахунок ГК. 

Управління 

активами 

Виправлена 

функціональність 

UA #28188 При продажу ОЗзмінена аналітикапо 

рахунку ПДВ- проставляється тип джерела 

"Клієнт", номер джерела "Номер клієнта". 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #29084 Виправлена помилка, через яку не 

заповнювалась сума в друкованій формі 

акту введення в експлуатацію малоцінного 

необоротного матеріального активу. 

Управління 

активами 

Виправлена 

функціональність 

UA #30083 За допомогою функціональності 

Регламентних Звітів зроблені базові 

налаштування "Звіта про рух грошових 

коштів(прямим методом)". Для звіта 

використовується формування даних в 

розрізі значень виміру CASHFLOW. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #27130 На картки договорів постачальників та 

клієнтів додана можливість 

використовувати стандартні Примітки та 

Посилання. (тільки BC21) 

Localization Core Нова 

функціональність 

UA #27409 У функціонал облік по договорах додано 

опцію "Опціонально", яка дозволить 

обліковувати операції взаєморозрахунків 

як з договором так і без нього. (тільки в 

ВС21) 

Localization Core Нова 

функціональність 

UA #22563 Стандартний функціонал по обліку витрат 

майбутніх періодів адаптовано під локальні 

вимоги обліку. Тепер для обліку таких 

витрат необхідно використовувати картку 

товару з налаштованим "Шаблоном ВМП 

за замовчуванням". Аналітика по коду 

товару ВМП переноситься до операцій 

головної книги, яку можна переглянути за 

допомогою Детальної обігової 

відомості.(тільки ВС21) 

Localization Core Нова 

функціональність 

UA #29304 Додано довідники "Моделі транспортних 

засобів" та "Транспортні засоби". Вони 

містять такі дані про автомобіль як: 

реєстраційний номер, модель, марку, VIN-

код, дату випуску, а також габарити та вагу 

автомобіля.Довідники можуть бути 

використані для автоматичного 

заповнення даних щодо автомобілів, які 

транспортують вантаж, в документах ТТН. 

 Нова 

функціональність 

UA #29358 Додана можливість імпорту банківських 

виписок в форматі CSV з рахунків ФОП 

Monobank (тільки вBC21 ). 

Управління рухом 

грошових та 

банківських коштів 

Нова 

функціональність 

UA #29360 Додана можливість експорту платежів із 

системи в ФОП-кабінет Monobank 

Управління рухом 

грошових та 

банківських коштів 

Нова 

функціональність 
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UA #26776 Розроблено друковану форму Оборотної 

відомості по ГК (тільки ВС21). 

Операційна 

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 #27487 Apps Only* Додано можливість вибору форми 

звіту на сторінці запуску звіту. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #29081 У друкованій формі наказу на відпустку П-3 

виправлено відображення підпису керівника у 

випадку друку з налаштуванням "Згрупувати за 

кодами активностей". 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #24234 Оновлено звіт №1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" 

згідно наказу Держстату від 12.05.2022 р. №87 від 

12 травня 2022 р. (зі змінами, внесеними наказом 

Держстату від 10 листопада 2022 р. № 279). 

Звітувати за новою формою слід за І квартал 

2023 року. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #25648 Оновлено форму №3-борг (місячна) "Звіт про 

заборгованість з оплати праці" згідно наказу 

Держстату від 23.06.2022 р. №195 (зі змінами, 

внесеними 

наказом Держстатувід 10 листопада 2022 р. № 

279). Нова форма вводиться в дію, починаючи зі 

звіту за січень 2023 року. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #28292 Оновлено форму довідки про доходи до центру 

зайнятості згідно зпостановою Кабінету Міністрів 

України від 2 грудня 2022 р. № 1350. Код часової 

активності по призупиненню трудового договору 

доданий у групу виключення днів при 

розрахунку середньої заробітної плати для 

лікарнянихзгідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 грудня 2022 р. № 1350. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #28295 Для звіту "Податковий розрахунок сум доходу" 

додана можливість створювати окремі пачки 

звітів з Додатком 0 та Додатком 4 по підрозділам 

з окремими АТ кодифікаторами. З Додатку 4 

основного звіту інформація по таким підрозділам 

виключається. Водночас, у Додатку 0, Додатку 1 і 

Додатку 5 основної пачки звіту інформація по 

співробітникам з підрозділів з унікальними АТ 

кодифікаторами - залишається. Додана перевірка 

при затверджені переведення у Трудовому 

Звітність Нова 

функціональність 
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договорі на позицію у підрозділі з іншим АТ 

кодифікатором не з 1 числа місяця 

(затвердження таких переведень буде відхилено 

у зв'язку з неможливістю відобразити таку 

операцію у Додатку 4 звіту). 

UA #24232 Оновлено звіт №1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" 

згідно наказу Держстату від 12.05.2022 р. №87 від 

12 травня 2022 р. (зі змінами, внесеними наказом 

Держстату від 10 листопада 2022 р. № 279). 

Звітувати за новою формою слід за січень 2023 

року. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #26134 Оновлено форму звіту "Податковий розрахунок 

сум доходу" згідно знаказом Міністерства 

фінансів України № 189 від 04.07.2022 р.. Додані 

нові категорії застрахованих осіб у Довідник 

зарплати згідно з наказомМіністерства фінансів 

України № 189 від 04.07.2022 р.. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #28139 Згідно з Законом України №2682-IXвід 18.10.2022 

в системі приховано Звіт про зайнятість і 

працевлаштування осіб з інвалідністю за 

формою №10-ПОІ (річна). Також, згідно цього 

Закону, визначено обов'язок подання в 

електронній формі через вебпортал електронних 

послуг ПФУ відомостей про трудову діяльність 

працівника страхувальником або представником 

страхувальника. Для ведення законодавчо 

визначенної інформації та подальшого її подання 

через Портал ПФУ у системі наявний функціонал 

Е-трудова діяльність. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #30162 Створено новий код часової активності для 

внесення інформації про період призупинення 

дії трудового договору. Для наказів на іншу 

відсутність з кодом активності по призупиненню 

трудового договоруреалізован функціонал 

створення записів у Е-трудовій діяльностіпри 

обліку наказудля формування інформації xml-

форматі та подальшого імпорту до Порталу 

Пенсійного фонду України. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #28879 Оновлено ліміти зарплати згідно з Законом 

України Про Державний бюджет України на 2023 

рік. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #29232 Для звіту " Інформація про попит на робочу силу 

(вакансії)" за формою 3-ПН додана додаткова 

Звітність Нова 

функціональність 
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змінна для адреси організації у табличній частині 

звіту. 

UA #29269 Apps Only* Оновлено налаштування для 

працівників та гіг-спеціалістів резидента Дія Сіті. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #30089 Apps Only* Згідно Закону України від 21.09.2022 

№ 2622-IX, яким поміж іншого (все 

стосується безробіття) виключено ч. 2 та 3 ст. 14 

Закону 5067, скасовано подання роботодавцями 

звіту про працевлаштування квотних 

категорій працівників. Звіт приховано з рольових 

центрів. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #27791 Якщо рядок зарплатного документа з елементом 

окладу не має значення в полі "Сума зарплати", 

то після обліку документу за таким рядком все 

одно додається запис в "Книгу операцій по 

зарплаті" з сумою 0. Це дозволяє виконати 

перерахунок окладу у майбутньому періоді. 

Розрахунок 

зарплати 

Виправлена 

функціональність 

UA #29763 Apps Only* Згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів Українивід 02 грудня 2022 р. № 1350, 

для резидентів Дія Сіті змінено розрахунок 

середньої заробітної плати для лікарняних: 

розмір середнього заробітку обчислюється 

виходячи зрозміру заробітної плати (доходу), з 

якого фактично сплачено єдиний внесок. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #29195 Додана перевірка Статусу зарплати при обліку 

операцій з Журналу співробітників. Apps 

OnlyСтворено функціонал для розрахунку 

заробітної плати співробітників, що були 

переведені в середині місяця на іншу 

розрахункову групу зарплати, шляхом створення 

декількох фінальних зарплатних документів за 

місяць для кожної розрахункової групи окремо. 

Функціонал дозволяє розмежовувати доходи та 

податки за облікований період по різним 

розрахунковим та обліковим групам. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #30090 Створений зарплатний елемент для розрахунку 

доплати до рівня мінімальної заробітної плати 

згідно з вимогами законодавства. Створений 

новий тип у Лімітах зарплати для розміру 

погодинної мінімальної заробітної плати. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #28762 Apps Only* Для функціоналу "Запропонувати 

зарплатні документи" міжперіоду додана 

можливість фільтру операцій, які повинні бути 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 
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включені в розрахунок: за зазначеною в 

параметрах датою у полі «До дати», система буде 

додавати до розрахунку тільки ті документи, для 

яких ця дата більша або дорівнює «Даті початку» 

документа. 

UA #29754 Apps Only* Виправлено проблему, коли після 

"Попереднього обліку" зарплатного документу 

закривалась картка документу. 

Розрахунок 

зарплати 

Виправлена 

функціональність 

UA #28811 В розрахунку середнього для відпустки, при 

відсутності заробітку за розрахунковий період, 

змінено логіку визначення періоду розрахунку 

кількості календарних днів за попередні 12 

місяців від місяця початку відпустки. Перевірено 

та оновлено налаштування розрахунок середньої 

заробітної плати для відпустки, відрядження, 

лікарняного у випадках коли періоди розрахунку 

середнього заробітку відсутні або відсутній дохід 

за ці періоди (періоди невідпрацьовані з 

поважних причин). 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #28887 Зарплатні елементи індексації виключено з усіх 

розрахункових груп зарплати на 2023 рік з гідно 

Закону України №2710-IX «Про Державний 

бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 р. 

яким зупинено дію Закону України від 03.07.1991 

№ 1282 «Про індексацію грошових доходів 

населення». 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #28810 При формуванні фінальних виплат для 

співробітників, додана перевірка наявності не 

співставлених платежів в міжперіоді. 

Виплати Нова 

функціональність 

UA #27890 Додана можливість закриття "Підрозділів", для 

яких не була зазначена "Дата закінчення" на 

картці "Підрозділу", через "Наказ по штатному 

розпису". Додано заповнення "Дати закінчення" 

на картці "Позиції" та "Підрозділу" при їх закритті 

через "Наказ по штатному розпису". 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA #27486 В системі реалізовано функціонал для ведення 

процесів бронювання військовозобов'язаних. На 

картці Фіз. особи на вкладці "Військовий облік" 

створені нові поля для введення інформації 

щодо бронювання. Додано формування звітів з 

бронювання військовозобов'язаних у Word-

форматі: "Пропозиції щодо бронювання 

військовозобов’язаних" згідно з розділом IV 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 
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Закону України «Про мобілізаційну підготовку і 

мобілізацію» та "Звіт про чисельність 

заброньованих військовозобов’язаних" згідно з 

Постановою Кабінета Міністрів України 

від04.02.2015 № 45 . 

UA #26765 Згідно з Законом України від 18.07.2022 р. 

№2421-IX в системі створені налаштування для 

ведення кадрового та зарплатного обліку для 

працівників, що працюють за трудовими 

договорами з нефіксованим робочим часом. 

Згідно з наказом Міністерства економіки України 

від 26.10.2022 р. № 4179 «Про 

затвердження примірної форми трудового 

договору з нефіксованим робочим часом» в 

системі створено нову друковану форму для 

трудового договоруз нефіксованим робочим 

часом. 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA #29992 При вказані дати початку роботи в 

налаштуваннях модулю, додана можливість 

створити тільки "Зарплатні періоди" без 

необхідності створювати "Статуси табелю" за ці 

періоди. 

Штатний 

розклад 

Виправлена 

функціональність 

UA #30052 Apps Only* В "Наказі за штатним розкладом", при 

використанні "Дії" рядка "Перейменувати" для 

"Типу" = "Підрозділ", додано автоматичне 

створення "Групового наказу" з типом 

"Переведення", автоматичне копіювання та 

затвердження позицій з попереднього 

підрозділу, створення рядків трудового договору 

з типом "Переведення" для співробітників, що 

працювали у попередньому підрозділі, 

автоматичне закриття попередніх позицій та 

підрозділу при затвердженні групового наказу. 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA #29341 Для Іншого кадрового наказу з 

нерегламентованими атрибутами додана 

можливість вказати "Дату закінчення" кадрової 

події.Д одано функціонал "Інших нарахування" у 

"Інший кадровий наказ". 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA #27962 Змінено оновлення Дати закінчення для 

зарплатних елементів з умов договору при 

затвердженні та відміні затвердження рядка з 

Переведенням у трудовому договорі з наявною 

Датою закінчення. 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 
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UA #30066 Apps Only* При скасуванні затвердження рядка 

трудового договору з типом "Найм", додана 

обробка налаштування "Код початкового 

періода" в таблиці "Налаштування модуля 

персонал та зарплата" - видалення записів 

Статусу табеля відбувається починаючи з такого 

періоду (за їх наявності). 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA #25219 Apps Only* Додано функціональність "Журнал 

табеля обліку робочого часу", яка дозволяє: 

змінювати деталі табеля обліку робочого часу 

для співробітника (змінювати кількість годин в 

деталях табеля обліку робочого часу (в межах 

значень, передбачених календарем) або 

додавати рядки з іншими значеннями коду 

часової активності);безпечно імпортувати 

фактичні години для деталей табеля (коли такі 

дані надсилаються в файлах). 

Табелі обліку 

робочого часу 

Нова 

функціональність 

UA #27972 Додано оновлення поля "Код підрозділу" у 

Деталях табеля після затвердження рядка 

трудового договору з типом "Переведення". 

Табелі обліку 

робочого часу 

Виправлена 

функціональність 

UA #28260 В рядках зарплатного календаря, у разі 

встановлення значення "Неробочий", додано 

очищення робочих, нічних, вечірніх, святкових 

годин та їхніх кодів часової активності, а також 

заповнення часової активності для вихідного дня. 

Табелі обліку 

робочого часу 

Нова 

функціональність 

UA #29056 Змінено порядок перевірок при створенні Архіву 

Статусу Табелю. 

Табелі обліку 

робочого часу 

Виправлена 

функціональність 

UA #30193 Apps Only* Виправлена помилка у фільтрі по 

"Коду періоду" при використанні функції 

"Випустити" на сторінці "Статус Табелю". 

Табелі обліку 

робочого часу 

Виправлена 

функціональність 

UA #29718 Apps Only* Додано копіювання "Умов 

заміщення" зі зворотними знаками при створенні 

наказу коригування на відрядження та іншу 

відсутність. 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 

UA #29456 Apps Only* Створені нові види заяв на 

відсутності: Заяви на відрядження, Заяви на 

лікарняний, Заяви на іншу відсутність. Додана 

можливість створювати накази з нових заяв: 

Наказ на лікарняний, Наказ на відрядження, 

Наказ на іншу відсутність. Для створення наказу 

необхідно заповнити поля заяви, натиснути 

кнопку Створити наказ. Системою автоматично 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 
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буде створений відповідний тип Наказу на 

відсутність з заповненими полями. 

UA #27961 Виправлено видалення кодів часової активности 

з подробиць табелю при скасуванні "Регістра 

зарплати" з операцією "Нарахування відсутності". 

Накази на 

відсутності 

Виправлена 

функціональність 

UA #28794 В розрахунку зарплатних елементів коригування 

окладу змінений алгоритм визначення кількості 

планових днів та годин для випадку зміни 

календаря в періоді, за який відбувається 

коригування окладу. 

Накази на 

відсутності 

Виправлена 

функціональність 

UA #27970 Виправлено видалення кодів часової активности 

з подробиць табелю при скасуванні "Регістра 

зарплати" з операцією "Компенсації відпустки". 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 

UA #30169 Оновлено розрахунок днів виключення при 

обчисленні балансу відпустки. Раніше група 

часових активностей для зменшення балансу 

відпустоканалізуваласяна дату початку операції з 

нарахуванням відпустки. Тепер аналіз 

відбувається в розрізі кожного дня за період 

балансу, що дозволяє виключати дні у випадках, 

якщо група часових активностей діє не з початку 

дати нарахування відпустки. 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 

UA #29191 При імпорті е-лікарняного, в першу чергу 

виконується пошук по активному співробітнику, 

потім по звільненому. 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 

UA #28024 Додано автоматичне заповнення полей "Дата 

початку за документом" та "Дата закінчення за 

документом" для рядків, створених через Журнал 

співробітників. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #30481 Змінено порядок заповнення поля "Період 

нарахування" для рядків з компенсацією 

відпустки під час створення записів в умовах 

трудового договору завданням "Обчислити 

компенсацію відпустки". Тепер це поле рядків з 

достатньою компенсацією відпустки заповюється 

зарплатним періодом по "Даті початку 

відповідної операції нарахування відпустки. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #29700 В "Груповому наказі", при використанні функції 

"Підготовка рядку переведення", для 

новостворених позицій додано заповнення 

"Розрахункової" та "Облікової" груп з поточної 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 
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позиції (якщо такі групи не вказані для 

"Підрозділу"). 

UA #28240 Виправлено автоматичне скидуванняу Журналі 

відпустокТипу операції до значення 

"Нарахування" при обранній дії "Додати" та 

переходу на інший рядок. Apps Only Додата 

опція "Пусто" до переліку значень у полі "Тип 

операції" в Журналі відпусток. 

Накази на 

відсутність 

Виправлена 

функціональність 

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

AppSource для версії 21 Dynamics 365 Business Central. Перенос на попередні версії відбувається поза 

релізом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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.  

  

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

 

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

