ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.7.21.03.30
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия.
Постигната е независимост от ЕДИС-АСО 7.5 от регионалните настройки на Windows.
Това означава, че регионалните настройки могат да бъдат установени за английски, немски
или друг език без това да влияе на счетоводната система. Единственото условие за
коректната работа на ЕДИС-АСО е текущият език за не-Unicode програмите да бъде
установен на „България“.

ПРОМЕНИ ВЪВ ФУНКЦИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ.
1. При смяна на сметка се запазва въведената стойност, която се изтриваше в
предходните версии. Това се случваше при следната ситуация. След избор на
доставчици, към които има непокрити задължения от меню „Операции >> Разчети
с контрагенти в лева (валута)“ със заплащане по банков път, ЕДИС-АСО
генерираше счетоводни статии, в които се използваше по подразбиране кредитна
сметка „503“. В случай, че към тази сметка има подсметки ЕДИС-АСО изискваше
промяна на сметката и избор на съответната подсметка. При промяната на сметката
генерираната по нея сума се нулираше и трябваше да бъде въведена ръчно.
2. Преди запис на документа е включена допълнителна проверка дали в счетоводните
статии не се използва счетоводна сметка, към която има дефинирани подсметки. В
случаи, че това е така ЕДИС-АСО изисква да се направи промяна на тази сметка и
да се избере подсметка дефинирана към нея.

3. При зареждане на документ с отчитане счетоводна операция във валута,
осчетоводена на 20.02.202, например:
"дт 402 / кт 504" за 100 долара въведени при курс 1.5566 лева за долар.
Въведен фиксинг на банката за тази дата: 1.6677
В досегашната версия след излизане от екрана за въвеждането на валутата по дебита
на сметка 402 ЕДИС-АСО автоматично преизчисляваше левовата равностойност по въведения
фиксинг на БНБ за сметка 504 и правеше корекция на левовата равностойност.
В новата версия програмата не прави никакви преизчисления и те могат активирани само от
Потребителя с новия бутон "Преизчисляване" в екрана за въвеждане и редактиране на валутата.

4. Коригиран е проблем свързан с това, че при промяната на параметрите за
автоматично състояние тази промяна не се отразяваше във вече генерираните
счетоводни статии.

ДРУГИ ПРОМЕНИ.

1. При генериране на документ от меню "Операции >> Разчети с контрагенти в
лева / Разчети с контрагенти във валута" и "Преоценка на валута, задължения
и вземания във валута" програмата съобразява установения от Потребителя
режим на работа по код или наименование за аналитичностите по сметките.
2. При влизането във фирма се прави проверка за коректност на работните файлове и
в случай на установен проблем ЕДИС-АСО се опитва да зареди коректна версия
на проблемната таблица от специален архив създаден към папката, откъдето
стартира програмата без да изисква Потребителя да преминава през меню "Сервиз
>> Корекция на работни файлове". Към това меню се преминава само, ако
програмата не може да отстрани установения проблем автоматично.
3. Отстранена е възможността за превишаване на размера на кода на материалните
запаси, който е ограничен до 20 символа.

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.6.20.06.12
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия.
1. Направена е корекция в опцията за сортиране на заредените партиди от документи
по зададените критерии за подреждане в меню „Операции > Въвеждане и корекция
на партиди от документи“. Някои от прилаганите опции за сортиране не работеха
коректно. Включена е и допълнителна оптимизация на сортирането:
- при сортиране по архив се прави сортиране и по архивен номер;
- при сортиране по архивен номер се прави сортиране и по архив.
2. Направена е промяна в схемата за запазване на позицията на последно използваната
фирма. Промяната е фиксирана за всеки потребител. Тази промяна оказва влияние
при облачна инсталация на ЕДИС-АСО, в която всички потребители използват
Remode Desktop Services или друг вариант на терминални услуги, при които цялата
инсталация: софтуер, бази данни и работните папки са разположени на сървъра.
3. При избор на проформа за корекция или копиране в меню "Операции / Издаване на
проформа фактура" периодът за визуализация е разширен и вече обхваща:
- за начало на периода: 1-число на месеца преди текущия;
- за край на периода: текущата дата.
4. В меню "Операции / Въвеждане и корекция на единични документи" е включена
възможност за постоянно показване на избрания тип документ в статус лентата и е
оптимизирано разположението на полетата за въвеждане на характеристиките на
документа на екрана.
5. Коригиран е проблем с отпечатването на формуляра на баланса в отговор на
съобщение от клиент, че се отпечатва само втората страница и програмата не
реагира на опциите за печат на отделна страница от баланса.
6. Включено е оцветяване на текущия ред при преглед и след подготовка на импорта
за осчетоводяване от меню "Обмен > Осчетоводяване на импорт". По този начин
по лесно се проследява движението в таблицата с документите за импорт.
7. Програмата е компресирана, което ускорява нейното зареждане в мрежовите
инсталации.

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.5.20.03.20
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия.
Направена е корекция за специфичен случай свързан с импорта и последваща корекция на
заредени фактури и известия за продажби на физически лица.
Случаят включва следните условия:
 Сметките от група 40 и 41 се отчитат само синтетично т.е. не се поддържа
номенклатура на контрагентите.
 Във файла за импорт ЕИК за физическите лица включва еднакви числа, например девет
единици или деветки.
След зареждането на импорта при опит за корекция на такъв документ в екрана за запис в
Дневника на продажбите в полето за идентификационен номер по ДДС програмата
извеждаше девет единици или деветки с "BG" отпред.
В направената корекция полето за идентификационен номер по ДДС се изчиства, ако са
налични следните условия:
1) Не съдържа 15 деветки, които се използват за клиенти от ЕС без ДДС-регистрация или
клиенти извън ЕС;
2) Кодът на ЕИК и ИН по ДДС са еднакви;
3) ИН по ДДС съдържа само цифри и всички цифри него са еднакви, например само
деветки.

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.4.20.03.10
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия.
Импорт на контрагенти и материални запаси.
8. При импорта на контрагенти от външен файл ЕДИС-АСО автоматично допълва с
нули отпред ЕИК (БУЛСТАТ), ако ЕИК не съдържа необходимите 9 символа.
Освен това изтрива празните символи в кода на контрагента, ЕИК и ИН по ДДС,
ако в тези полета съществуват такива.
9. При импорта на материални запаси се изтриват евентуални празни символи в
шифъра на групата и кода на материалните запаси.

Избор на документи за редактиране.
Във функцията за избор на документ за редактиране от меню "Въвеждане и корекция
на единични документи" са направени следните промени:
 при избор за сортиране по колона "Архив" се включва и вторично сортиране
по архивен номер;
 при избор за сортиране по колона "Арх.No" се включва и вторично
сортиране по архив.

Осчетоводяване на импорт.
При дефиниране на условие за прилагане на счетоводно записване в меню „Обмен /
Осчетоводяване на импорт“ може да бъде използвана подсметка.

Аналитични ведомости
Направена е корекция в аналитичните ведомости, с която се отстранява грешка при
изчисляване на суми за междинни нива по сметки от група 40 и 41 при дублирани
контрагенти в номенклатурата.
Например: Сметка 411 се отчита по контрагенти и фактури и в номенклатурата на
контрагентите има дублирани контрагенти с различни
фирмени номера. В
разглеждания пример, до месец февруари 2020 год. контрагента не е бил регистриран
по ДДС и след това е направил такава регистрация. В този случай при подготовката на
аналитична ведомост за периода от януари до март 2020 год. със зададено междинно
ниво за сумиране по контрагенти (име и ЕИК) до тази версия ЕДИС-АСО
приключваше работата с грешка, която изискваше аварийно затваряне на програмата
от диспечера на задачите на Windows. Сега този проблем е решен и програмата
коректно подготвя справката.

Други промени.
1. Включена е възможност за архивиране и разархивиране на базата данни от работна
станция в мрежови инсталации със самостоятелен сървър, на който не се работи.
2. Коригиран е проблем свързан с директното изпращане на заявките за активация и
дезактивация на ЕДИС-АСО.
3. При дезактивране на ЕДИС-АСО 7.5 се дезактивира и всички предходни версии на
програмата. Това е полезно в случаите, когато програмата трябва да бъде
преместена на друг компютър, при промяна на хардуера или преди
преинсталация на операционната система.
4. Защитата на Windows 10 може да изисква за изпълнението на ЕДИС-АСО да бъдат
предоставени администраторски права, защото програмата работи със системни
регистри и файлове. Моля да отворите и прочетете файла "Предоставяне на
администраторски права на ЕДИС-АСО.pdf", който ще намерите в папката,
където е инсталирана програмата.
5. При проблем с шрифтовете на кирилица в Windows 10, моля отворите и прочетете
файла "Езикови настройки на WINDОWS 10.pdf", който ще намерите в папката,
където е инсталирана програмата.
6. В пакета е включена самостоятелната програма „RegASO_Info.exe“, с която може
да бъде изтеглена информация за всички активации на ЕДИС-АСО и тази
информация да бъде изпратена директно по имейл или чрез прикачен съм писмо
файл. Нейното използване е наложително при повреда на компютър , който е част
от локална мрежа или самостоятелна машина в конфигурации с други
самостоятелни работни места, за да бъде точно установен повредения компютър.
В този случай, програмата се стартира на всички останали активни работни места
и информацията трябва да бъде изпратена на ЕДИС СОФТУЕР, за да бъде
установена повредената машина. Моля да прочетете указанията за изпращането на
информацията за активациите на ЕДИС-АСО при стартирането на програмата.

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.3.20.01.13
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия.
Промени в интерфейса.
10. Освен включените стандартни опции за разполагане на основния екран в центъра,
вляво, вдясно или на цял екран, той може да бъде преместван и оразмеряван.

Промени в номенклатурите на контрагентите.
1. В стария вариант на номенклатурата на контрагентите полетата в панела над
таблицата с контрагентите, в които се визуализира текущия запис, могат да бъдат
използвани за редактиране на текущия запис. Не се допуска промяна на фирмения
код.

2. Промяна на идентификационния номер по ДДС на контрагент в текущата година
не води до автоматичната му корекция в предходната и обратно.

Промени във функциите за въвеждане на документи.
1. Коригиран е начина на работа на бутона "Контиране" във функцията за въвеждане
и корекция на единични документи. В досегашната версия след избор на схема за
автоматично контиране и щракването на мишката върху бутона "Контиране"
текущата позиция се запазваше и последващото натискане на клавиша Enter
водеше до дублиране на счетоводните статии. С настоящата корекция след
натискането на бутона "Контиране" позицията на екрана автоматично се премества
на дебитната сметка от първата счетоводна статия.

2. Коригиран е проблем с отпечатването на фактури, известия и проформи фактури,
които се беше появил в ЕДИС-АСО 7.5.2 Професионална версия от 19.12.2019 год,

Други промени.
7. Отстранен е проблем с импорта на дневници по ДДС от текстови файл в меню
"ДДС" поради липса на графичен елемент.
8. В меню "Инфо" е уточнено правилното определяне на фирмата закупила лиценз за
ЕДИС-АСО. (15.01.2020)

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.2.19.12.19
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия.
Промени в интерфейса.
1. В основния екран на програмата е включена нова опция за разполагане на цял екран
т.е. максимално запълване на монитора. Това разположение беше основно за
ЕДИС-АСО преди включването на опциите за центрирано, ляво или дясно
разположение на стартиращият екран.

2. Промяна на екраните в програмата, така че да се използват оптимално размерите на
монитора.

Промени във функциите за въвеждане на документи.
1. При въвеждане и корекция на единични документи от меню "Въвеждане" при
промяна на сумата в кредитната сметка ЕДИС-АСО автоматично коригира сумата
по дебитната сметка, ако тя не се отчита в натури (валути, материални запаси) и по
нея има записана сума различна от нула.

2. Ускорена е функцията за преминаване от аналитичности по код към аналитичности
по име и обратно в менюто за въвеждане на документи.
3. Отстранен е малък технически проблем свързан с липсата на отварящи или
затварящи кавички и името на аналитичностите, който водеше до не намирането на
кода при преминаването от визуализация от име на аналитичностите към техния
код. Например, за контрагент с име Фирма" ООД или "Фирма ООД, ЕДИС-АСО
не можеше да намери код.

Промени във функцията за издаване на фактури (Професионална
версия).
1. Коригирана е грешка във функцията за изтриване на фактура от менюто, което се
активира с десния бутон на мишката в екрана за издаване на фактури. Независимо
от отказа за изтриване на издадената фактурата, тя се изтриваше от базата данни.
2. При опит за запис на фактура, в която не са въведени никакви позиции и са
въведени позиции, в които стойностите са нули се извежда предупредително
съобщение и необходимост Потребителя да потвърди, че желае да продължи с
записа на фактурата.
3. В екрана за избор на проформа фактура в полето за търсене на контрагент може да
бъде въведено част от името и ЕДИС-АСО ще покаже контрагентите, за които
началото на името съвпада с въведения шаблон. След натискането на бутона за
търсене в края на полето ще бъдат показани всички контрагенти, в чието име се
среща във въведения шаблон. Допълнително към този избор се прилагат и двете
допълнителни условия: период от дата до дата и дали са включат само проформите
невключени във фактури.

Други промени.
1. Изключено е съобщението за невалиден документ при подготовка на дневника на
покупките, в случаите, когато в дневника на продажбите са въведени документи за
отчитане на продажбите (ДДС-КА) и отчитане на продажбите в специални случаи
(ДДС-КС).
2. При експорта на от базата данни от меню "Обмен / Експорт от базата данни" се
извършва проверка за невалидни символи в текстовите описания и ако бъдат
намерени те се заменят със празни символи (интервал).

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.1.19.09.29
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия.
Промени в модула за импорт и осчетоводяване на документи
(Професионална версия).
1. Импорт на анулирани протоколи за ВОП в Дневника на покупките.
2. Импорт на касови отчети в Дневника на продажбите без да се подават данни за
контрагент. За целта в екрана за осчетоводяване на документи е включена нова опция:
„Не се изискват данни за контрагента за дневниците по ДДС“:

При включването на тази опция при импорта на касовите отчети в Дневника на
продажбите се пропуска проверката за наличие на данни за контрагента: ЕИК (ИН по ДДС)
и име на контрагента. Използването на тази опция е приложимо само за документи от типа:
„ДДС-КА“ (Отчет за продажбите) и „ДДС-КС“ (Отчет за продажбите по специален ред).
3. Включена е нова възможност за въвеждане на директен код на валутата без да е
налично поле за вида на валутата във файла за импорт. Посочената валута трябва да е
налична в номенклатурата на валутите и преди импорта за нея да е посочен актуалния
фиксинг по БНБ.

4. В дефиницията на входните полета е включена възможност в колона „Поле 2“ да бъде
зададена константна стойност, с която се извършва корекция на стойността на полето
със следните операции:
- събиране с определена стойност;
- изваждане на определена стойност;
- умножаване със зададена стойност;
- разделяне на определено число.
В следващия пример се импортират кредитни известия, в които стойността на кредитното
известие в полето „@SUMA“ е зададена като положително число, което трябва при
импорта да бъде трансформирано в отрицателно. В полето „@DDS“ е посочена общата
стойност на кредитното известие. За да се получи стойността на ДДС за намаляване, от
тази стойност трябва да бъде извадена стойността посочена в полето „@SUMA“ и
получената стойност да се трансформира в отрицателно число.
За извършването на тези операции в схемата на входните полета се дефинират следните
операции:
1) Стойността в полето „@SUMA” се трансформира в отрицателно число като се умножава
о „-1“. В колона „Поле 1“ е посочено „#-1“. Използваните константи в това поле трябва се
прехождат от символа „#“;
2) От стойността на полето „@DDS“ се изважда стойността на полето „@SUMA“
(посочено в колона „Поле 1“. Тъй като след предходната трансформация полето
„@SUMA“ е отрицателно число се избира операция „+събери“ (колона „Тип
номенклатура“). След това се умножава по „-1“, зададено в колона „Поле 2“. За този тип
операции се използват само числови стойности, затова не е необходимо пред използваната
константа да се използва символ „#”. Пред нея могат да бъдат поставени само символи
определящи коригиращата операция: „+“ (събиране), „-“ (изваждане), „*“ (умножение) и
„/“ (деление).

Други промени.
1. В основния екран на ЕДИС-АСО да се включат опции за разполагане вляво, вдясно
или в центъра на екрана. Тази опция позволява при монитори с достатъчно голям
размер да се контролира стартиращият екран и по този начин да се освободи място
за преглед на документи или други дейности в свободната част на екрана. Като
минимум програмата се нуждае от 1240 пиксела широчина и 680 пиксела височина.

2. Промени в меню "Фирми, работни места и права за достъп":
- включен е клавиша F1 за тест на връзката към базата данни при избор на година
в панела с отчетните периоди;
- след преминаване от една фирма към друга в панела за отчетните периоди се
установява последната отчетна година;

-

включено е поле за избор на възможните операции, което е аналогично на
менюто, което се отваря с десния бутон на мишката в таблицата с фирмите.

3. В меню "Инфо" е включен бутон "Запис на регистрацията", с който се записват
във файл данните за активацията на ЕДИС-АСО. Тази опция е полезна, когато е
необходимо да се изпратят регистрационните данни за работещи компютри без да
се налага да се прави дезактивация.

4. Запазване на текущата позиция в номенклатурата на контрагентите преди импорт
на нови контрагенти и връщане на тази позиция след импорта.
5. При запис на проформа фактура в PDF-формат в името на файла е включена и
датата на издаване на проформа фактурата:
„PF2019000111_15.09.2019_СЧЕТОВОДНА КЪЩА ПОЛИ ЕООД.pdf“
6. В анализа на дневниците по ДДС може да бъде зададена стойност, с която определя
каква разлика между сумата на ДДС и тази по счетоводната сметка да бъде отчитана
като незначителна при включен параметър „Не показвай незначителни
проблеми“.

7. В екрана с дневниците по ДДС е променена позицията на екрана с контролните
суми. Разположението вече е вдясно.

8. Изключено е изискването за администраторски права при стартирането на
програмата.

Промени в помощните програми.
1. В програмата ASOADMIN7:
 в таблицата с фирмите със стрелка надолу да се слиза на надолу в полето за
маркиране;
 с бутона "Маркирай всички" се избират само фирмите без създадена база
данни.
2. В програмата ASOLINK75 с клавиш F4 в таблицата с фирмите могат да се маркират
само фирмите без създадена работна база данни.

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.0.19.06.13
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия.
Промени в модула за отчитане на ДДС.
1.

2.
3.

4.

Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки по чл. 167а от ЗДДС и свързаните с това промени
в съдържанието на файловете по давани към НАП и печатните форми на дневниците на покупките
и продажбите.
Промяна в издаването на различни видове протоколи свързани с отчитането на ДДС и включване на
нови протоколи за корекции на ДДС по чл. 78, 79, 79а и 79б от ЗДДС.
Включен е модул за отчитане на облагането на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за
радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели
са данъчно незадължени лица установени в Европейския съюз с използване на специалния режим
за съкратено обслужване от едно гише (MOSS).
Нови възможности във функцията за анализ на дневниците по ДДС от меню ДДС на ЕДИС-АСО.

Функционални разширения и допълнения.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Оптимизиран е достъпа на програмата до базата данни при избора на фирма и период.
Извършената проверка за направените актуализации се записва в базата данни и тази проверка не се
прави повече при влизането във фирмата.
Включена е възможност програмата да бъде стартирана локално и да се свързва към сървъра
помощта на данните записани в специален файл с името NETLINK.TXT със следното съдържание:
 папка за достъп до инсталацията на ЕДИС-АСО на сървъра;
 локална папка, от която се стартира програмата от работното място;
 номер на работното място.
В този случай се пропускат проверките за приложени актуализации, с което се ускорява достъпа до
базата данни на фирмата при влизането в нея.
При издаване на международни фактури е включена опция за определяне на броя на десетичните
знаци за валутната цена. Стандартно са предвидени два знака след десетичната точка. След
промяната на този параметър трябва да се използва бутона "Преизчисляване", за да бъде изчислена
цената с желаната точност.
Направена е промяна във функцията за преизчисляване на отчетната цена. Програмата
преизчислява отчетната цена само за счетоводни статии по дебита на сметките от раздел 6 и 7 и
избраната кредитна сметка. След преизчисляването се активират функциите за равнение на натурите,
аналитичности и обороти.
В номенклатурите на контрагентите е включена опция в менюто, което се отваря с десния бутон на
мишката за извеждане на списък на дублираните контрагенти без да се проверя за наличието на
документи за тях за текущата година. Тази опция е полезна за бърза проверка за дублирани
контрагенти в системи с огромен брой контрагенти и въведени документи.
В аналитичните ведомости е включена опция даваща възможност да бъдат показани ЕИК и кода на
контрагента разделени със знака '/' при извеждане на справки за сметки с аналитично отчитане по
контрагенти.
Направена е промяна в полетата при импорта на плащания във валута (Професионална версия).
Включването на параметър "%0" в полето "Стойност в лв." определя, че стойността в лева ще бъде
изчислена на база на валутната стойност и зададения в полето "Фиксинг на БНБ" валутен курс. Ако
това поле е празно, валутният курс ще бъде взет от номенклатурата на валутите.
В модулите EDISCFG и SYSPAR са добавени параметрите (има на базата данни, свързване и
трансакция) за достъп до базата данни преди отварянето на таблици и заявки към нея, които в
неустановени случаи оставаха неопределени.
При стартирането на анализа на базата данни ЕДИС-АСО се установява по подразбиране на таба за
анализ на базата данни, а не на таба за анализ на документите, както беше досега.
Пълно описание на всички промени и функционални разширения ще намерите във файла
ASO75Upd.pdf, който се записва на екрана (десктопа) на компютъра след инсталацията на
актуализацията.

