
Уважаеми клиенти, 
  
Представяме на Вашето внимание новата версия 2016.3 на Zeron V/4. В нея ще намерите: 
  

1. Основният бутон „Справки“ е променен за поддръжка на кратки пътища до справки. 
2. Добавена е Допълнителна (потребителска) помощна система. 
3. Нова функционалност "Автоматична преоценка артикули". 
4. Други промени в програмата. 

  
Следва по-подробна информация за всяка от промените: 
  

1. Основният бутон „Справки“ е променен за поддръжка на кратки пътища до справки. 
  
С новата версия 2016.3 основният бутон „Справки“ е променен и вече при натискане се отваря 
меню (подобно на бутоните Номенклатури и Бизнес процеси).  
В това меню първата опция е „Всички справки“, която води към прозореца за избор на справки 
и един или повече менюта за кратки пътища до справки,  
както е показано на картинката: 
  

 
  
Кои справки да се показват като кратки пътища в основния бутон „Справки“ се настройва в 
прозореца „Всички справки“. Там в списъка с колони има нова колона „Кратък път“.  
За да добавите/премахнете кратък път до справка кликнете с мишката в колоната „Кратък“ път 
за съответната справка – ако справката е настроена за кратък път ще се покаже  
иконка и редът ще стане син или ако справката не е настроена за кратък път иконка няма да 
има и редът ще е бял, както е показано на картинката: 
  



 
  
С инсталирането на версия 2016.3 за всеки потребител Zeron еднократно и автоматично ще 
маркира кратък път до всички справки, които потребителят  
е ползвал в последните два месеца. 
  
2. Добавена е Допълнителна (потребителска) помощна система. 
  
Добавена е възможност за Допълнителна помощ, въвеждана от потребителите. Достъпът до 
нея става от меню „Помощ->Допълнителна помощ“,  
както е показано на картинката:  
  

 
  
При кликването на това меню ще се отвори прозорец, в който имате възможност да въвеждате 
свободен текст с индивидуални за Вашата фирма инструкции,  
които са предназначени да информират Вашите потребители за Вашият начин на работа с 
която и да е номенклатура, бизнес процес или справка. 
  
Важно е да знаете, че менюто „Допълнителна помощ“ се извиква винаги от едно и също място, 
„Помощ->Допълнителна помощ“, но текстът на отворената  
допълнителна помощ ще се зареди според активния в момента прозорец на програмата. 
Например ако желаете да опишете някакви Ваши специфични  
инструкции за процес „Поръчка за продажба“, отворете която и да е задача от този процес и 
след това извикайте допълнителната помощ.  
Примерен прозорец на Допълнителна помощ с примерен текст можете да видите на 
следващата картинка: 
  



 
  
ВАЖНО: Потребителите, които са администратори имат право да променят и записват 
текстовете в допълнителната помощ, а потребителите,  
които не са администратори могат само да разглеждат текстовете. 
  
  
3. Нова функционалност "Автоматична преоценка артикули". 
  
Чрез тази функционалност се прави автоматична преоценка на артикули, които по някаква 
причина са останали без наличност но със себестойност.  
Това може да се случи в много ситуации, например:  

 За артикул с изчерпана наличност се въвежда кредитно известие за промяна 
стойностите на доставна фактура. В този случай се променя  
стойността при нулева наличност и в склада артикула остава без количество но с 
някаква стойност. 

 Артикул с отрицателна наличност с например -1 брой * 5 лева, се доставя с 1 брой * 6 
лева. В резултат остава 0 броя * 1 лев. 

И още по много причини може да се случи нулева наличност със себестойност. 
  
Когато при преизчислението на себстойностите програмата открие подобен случай, задачата 
"Автоматична преоценка" автоматично добавя ред,  
който преоценява стойността до 0. След това разликата се осчетоводява автоматично. 
  
ВАЖНО: Тази задача не е включена по подразбиране. За да работи тя е необходимо към 
Вашите бизнес процеси да се добави нов процес.  
Ако желаете да я ползвате, моля обърнете се към Вашия консултант за инсталация на 
необходимия процес. 
  
  
4. Други промени в програмата. 
  

 Направени са подобрения в системата за отчитане на продажбите по доставчици. Вече 
може да се настрои освен автоматично и ръчно задаване  

 на доставчика на стоките, които влизат в склада от инентаризации, връщане на стоки и 
други. 

 Направени са нови справки за счетоводна Главна книга. Моля обърнете се към Вашия 
консултант, ако ползвате тези справки.  



 Направени са нови справки за Инвентарни книги за ДМА.  Моля обърнете се към Вашия 
консултант, ако желаете да ползвате тези справки. 
  

  
Инсталация на новата версия: 
За тези от Вас, които ползват нашата услуга „Хостинг“, ние вече сме инсталирали новата версия.  
Тези от Вас, които ползват Zeron на свой сървър могат да свалят новата версия 2016.3 от нашия 
уеб сайт  
за електронна поддръжка от секция „Последна версия на Zeron” или от този линк: 
http://www.zeron.bg/V4Support/Download 
  
  
Благодарим Ви, че сте наши клиенти, 
Екипът на ЕЛИТ Софтуер 
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