
ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.12.17.11.17 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. При влизане н екрана за въвеждане, редактиране и избор на материалните запаси е    
включена опция таблицата с материалните запаси да бъде винаги в режим на   
редактиране. С това се спестява действието при влизането в поле от таблицата, то   
да бъде приведено най-напред в режим на редактиране и след това да може да се    
правят промени в него.  

2. Коригиран е проблем свързан с изтриването на документи поради грешка в името 
на процедурата за изтриване. 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална версия. 
При импорт и осчетоводяване на документи в меню "Обмен / Осчетоводяване на 
импорт" са направени следните разширения: 
 
1. Включена допълнителна обработка при зареждането на файлове от типа TXT и 

CSV, с която се премахват евентуалните водещи и завършващи празни 
интервали при импортирането на редовете от файловете. 

2. Включена е допълнителна обработка на генерираните счетоводни статии при 
осчетоводяването на импортираните документи свързана с обединяване на 
сумите на повтарящите се идентични статии. Тази опция се прилага при: 
 Импорт на данни, в които данните на документите са разположени на повече 

от един ред; 
 включен параметър „Обединявай данните на дублираните документи“ 
 осчетоводяване на документи без импорт на натури (материални запаси и 

валута). 
 

 
 
При използване на предходната досегашната версия на програмата се генерираха толкова 
счетоводни статии, колкото са редовете от документа за импорт, при което се достигаше 
до повтарянето на едни и същи счетоводни статии, но с различни суми : 



 
 

С новата версия данните от повтарящите се счетоводни статии се обединяват: 
 

 
 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.11.17.10.17 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

3. Коригиран е проблем свързан с изтриването на документи поради грешка в името 
на процедурата за изтриване. 
 

 
4. Включен е формуляра за сключване (подновяване) на договор за софтуерен 

абонамент 
 

При стартирането на програмата в периода между 23.10.2017 и 23.12.2017 год. ще се  
появява следното съобщение с условията за сключване на договорите за софтуерен 
абонамент: 

 



 
 

При отказ от попълването на заявката програмата ще изисква да изберете: 
 

 
 

Ако потвърдите желанието си да получавате нови напомняния от ЕДИС-АСО в 
горепосочения период, периодично ще бъдете информирани за тази възможност, в 
противен случай програмата повече няма да ви напомня за тази възможност. 
 
В случай, че решите да попълните заявката за абонамент, ще се появи следния екран: 



 
 
Повечето данни в него се попълват автоматично от ЕДИС-АСО и това, което е необходимо 
е да посочите валиден имейл за контакт и изпращане на проформа-фактура, ако сте 
поставили отметка за тази опция. Моля да прочетете внимателно начина за изпращане на 
заявката директно по Интернет или като прикрепен файл към имейл, който ще изпратите 
по-късно. Можете и да се откажете от изпращането на заявката на този етап  с бутон 
„Изход“.  
По всяко време можете да щракнете върху бутона „Абонамент“ и да активирате отново 
разгледания вече формуляр за изпращане на заявка за софтуерен абонамент. 
 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.10.17.10.10 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. Коригиран е проблем свързан с извеждането на касова книга. 
2. Включена е допълнителна възможност при работа с валута. При въвеждане на 

валутни сметки програмата запазва въведения валутен курс и го извежда при 
следваща редакция на документа, а не го преизчислява, както беше до момента. 
Също е изключено автоматичното преизчисляване на валутни курс при 
преминаването през полетата "Курс" и "Стойност". Преизчисляване се прави  само, 
ако потребителят промени ръчно стойността в тези полета. 
 

 
 

3. При разход на материални запаси, ако се изписва цялото количество програмата 
зарежда за изписване и цялата отчетна стойност. Досега се изчисляваше отчетната 
цена и изписваната стойност се преизчисляваше по нея. Това водеше до 
възможност за наличие на малки остатъчни суми след изписването цялото 
количество на материалните запаси. Увеличена и точността при изчисляването на 
отчетната цена от 4 на 6 знака след десетичната точка. 

 

 
 

 
 

4. При междинното годишно приключване е включена оптимизация на базата данни. 
Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална версия. 



 
1. При импорт и осчетоводяване на документи от външни програми в меню 

"Обмен / Осчетоводяване на импорт": 
 
 Ако в полето за ЕИК (БУЛСТАТ) е посочена идентификационен номер, 

започващ с "BG", полето се трансформира, като се премахва префикса "BG" 
от него и същевременно, ако полето за идентификационен номер по ДДС е 
празно, то се попълва автоматично с подадения идентификационен номер.      
  

 Включена е възможност при дефинирането на счетоводни статии  от 
плаващото меню, което се отваря с десния бутон на мишката да бъде 
активирана функцията "Избор на аналитичност". Тази опция позволява да 
бъде избран конкретен номенклатурен елемент за конкретната аналитичност 
по сметката. Същата функционалност се активира и с бутона  F1. 

 
 

 
 
 

 
 

 включена e допълнителна проверка за нулева стойност (данъчна основа) 
сума или нулево ДДС в импортираните документи и се изисква специално 
разрешение, за да може програмата да продължи с осчетоводяването. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
2. Направена е корекция в импорта от ДОС-приложения в меню "Обмен / "Данни 

от ЕДИС-АКТИВ, EДИС-КОМЕРС и ЕДИС-КОМЕРС" свързана с правилното 
трансформиране на текстовите описания от ДОС-кодиране към Windows-1251 
кодиране. 

 
 



 
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват 
подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда 
за разработка е  включената по подразбиране опция за автоматично преминаване 
към установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов 
екран. Това е езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите 
предпочитания. Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена 
на първо място) е „English (United States)” при преминаването към нов екран за 
въвеждане или  избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява клавиатура „English 
(United States)”.  За повече информация как да направите езиковите настройки и да 
установите като основен език „български“ за Windows 7 и Windows 10, моля 
посетете следния линк: 
http://www.edis-bg.com/info/LangPref.pdf 

 
2. Новата версия се приема без проблеми от новите версии на програми за интернет и 

антивирусна защита, като Avast, Bitdefender, ESET, Avira, на които е тествана. За 
предходните версии на програмата преди версия 7.2.5 софтуера за защита е 
възможно да извежда предупредителни съобщения за възможно наличие на 
подозрителен код. 

 
 
 
 
10.10.2017 
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.9.17.07.15 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

5. При въвеждане на сложна статия вече не е необходимо да се въвежда сумата по 
основната сметка. С бутон "Преизчисляване“  ЕДИС-АСО сумира данните по 
кореспондиращите сметки и попълва автоматично сумата по основната сметка. 
 

 
 

6. Направена е корекция в импорта от ДОС-приложения в меню "Обмен / "Данни от 
ЕДИС-АКТИВ, EДИС-КОМЕРС и ЕДИС-КОМЕРС" свързана с правилното 
трансформиране на текстовите описания от ДОС-кодиране към Windows-1251 
кодиране. 

 

 
 

7. В помощните екрани за избор на елементи от номенклатура при въвеждане на 
аналитични сметки могат да бъдат използвани клавиши F2 - за запис на новите или 
коригирани елементи и клавиш F3 - а изтриване на елементи. Направена е и 
корекция на начина на работа при използване на мишката за позициониране в 
полетата за въвеждане на код и наименование на нови елементи. Досега     



преминаването с мишката в полето за наименование активираше съобщение, че не 
е въведено  име и прекъсваше въвеждането на новия елемент. 
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

3. За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват 
подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда 
за разработка е  включената по подразбиране опция за автоматично преминаване 
към установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов 
екран. Това е езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите 
предпочитания. Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена 
на първо място) е „English (United States)” при преминаването към нов екран за 
въвеждане или  избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява клавиатура „English 
(United States)”.  За повече информация как да направите езиковите настройки и да 
установите като основен език „български“ за Windows 7 и Windows 10, моля 
посетете следния линк: 
http://www.edis-bg.com/info/LangPref.pdf 

 
4. Новата версия се приема без проблеми от новите версии на програми за интернет и 

антивирусна защита, като Avast, Bitdefender, ESET, Avira, на които е тествана. За 
предходните версии на програмата преди версия 7.2.5 софтуера за защита е 
възможно да извежда предупредителни съобщения за възможно наличие на 
подозрителен код. 

 
 
 
 
15.07.2017 
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.8.17.06.04 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 
1. Възстановена е функцията за извеждане на името и мярката на материалните запаси при 
директно въвеждане на номенклатурния код и натискане на клавиш Enter. Промяната 
касае въвеждане на приход или разход на материални запаси при въвеждане на документи 
по сметки с отчитане в натура. 
 

 
 

2. Възстановена е функцията за извеждане на името и мярката на валутата при директно 
въвеждане на кода на валутата и натискане на клавиш Enter. Промяната касае въвеждане 
на приход или разход на валута при въвеждане на документи по сметки с отчитане във 
валута. 
 

 
 



3. Отстранена е грешка при въвеждане на начални обороти по сметки с две или повече 
аналитични нива и отчитане в натура (материални запаси или валута). 
 
 
 
04.06.2017 
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 
 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.7.17.05.27 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. При плащане по разчети в лева или валута от меню "Операции/Разчети..." се 
инициализира нов документ.  
 

 
 

2. В меню "Операции / Въвеждане и корекции на единични документи" цвета на 
фиксираните полета се запазва и след тяхната промяна. В предходните версии след 
промяна тяхното оцветяване се губеше. 
 

 
 

3. Фиксиран е дребен проблем свързан с редактирането на избран от справките 
документ по ДДС за приключен месец. Досега програмата след неговото зареждане 
се позиционираше върху типа на документа, който за приключен месец по ДДС е 
недостъпен. Това водеше до извеждане на съобщение за грешка. Този проблем е 
кoрегиран в новата версия. 



 
 
 
 

 
 

4. Промени в автоматичната актуализация на ЕДИС-АСО. 
В зависимост от зададения период всеки ден, на 5 или 10 дни при всяко стартиране 
ЕДИС-АСО проверява за налична актуализация на програмата. 
Периодът за проверка за актуализация се задава в меню „Проверка за актуализация“. 

 



 
 
При наличие на безплатна нова актуализация ще бъде изведено следното съобщението: 
 

 
 

В случай, че за актуализацията към новата версия е необходимо заплащане ще бъде 
изведено следното съобщение с информация за кои клиенти тази актуализация  е безплатна 
и кои ще трябва да предвидят заплащане след изтичането на пробния период: 
 

 



След потвърждаване на актуализацията тя ще бъде изтеглена от сайта на ЕДИС-СОФТУЕР 
ЕООД и ще бъде изведено съобщението: 
 

 
 

След новото потвърждение на инсталацията на актуализацията ще получите информация 
за версията на актуализацията и датата на нейното издаване: 

 
 

С бутон „Изход“ можете да се откажете от инсталацията или да продължите с бутон 
„Актуализация“.  
На следващия етап от процеса на актуализация ще достигнете до следния екран: 
 

 
 



Тук получавате информация относно вида на актуализацията и папката, в която ще бъде 
инсталирана. 
И тук можете да се откажете от инсталацията на актуализацията с бутон „Изход“ или да 
продължите с бутон „Инсталирай“. 
След като продължите програмата автоматично ще затвори ЕДИС-АСО и ще инсталира 
необходимите промени. 
В края на инсталацията ще бъде кратка изведена информация за промените в новата 
версия: 
 

 
 

След като се запознаете с тях можете да затворите екрана с бутона „ОК“. 
 
В края на инсталацията на актуализацията трябва да затворите прозореца, от който 
стартирахте актуализацията: 
 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.6.17.05.23 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. Коригирана е грешка при извеждането на хронологичната ведомост по документи 
в текстови файл при натискането на бутона "Печат". Това са справките, които се 
извеждат  по следния начин: 

 

 
 
 

2. Включени са нови варианти на справките за наличности от материални запаси и 
валута, които се активират от менюто, което се появява  с десния бутон на мишката 
в екрана за въвеждане и корекция на единични документи.  
 



 
 
В случай, че справката за наличности от материални запаси се активира върху ред с 
контировка за въвеждане на натури, при извеждането на справката програмата се 
съобразява с вида на натурите.   Например, ако контировката включва приход или разход 
на стоки, при активирането на справката се извеждат текущите наличности на стоки за 
месеца, в който се въвежда документа. 



 
 
 

 
 



При позициониране върху ред от таблицата, за който не може да бъде определен вида на 
натурите, се избира вида натура с най-много позиции. 
Например, вижте следния екран: 
 

 
  
Избрали сме справка за наличностите от материални запаси при текущ ред 15 от таблицата 
със счетоводните статии, който е празен. Тогава се извежда справка за материалите, 
защото в този вид натури има най-много позиции. 
 

 
 
По всяко време можете да промените вида на материалните запаси и да получите справка 
за друг вид натури. За да сортирате справката по съответна колона трябва да натиснете 
върху нейното заглавие. Допуска се сортиране по сметка, код и наименование.  



 
 
Можете да приложите филтър, като въведете  част от текст за търсене в полето „Филтър”. 
Първият бутон в края на полето извежда всички артикули, които започват с въведения 
текст. 

 
   
С втория бутон в справката се включват всички артикули, в чието наименование (в случая) 
се среща текста „хладилен” , 
 

 
 
3. При импорт на документи (Професионална версия) са налични две опции за зареждане 
на нови контрагенти в номенклатурата: 
 

 
По подразбиране е включена втората опция, която позволява запълване на свободните 
номера в номенклатурата.  


