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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 2022.07 რეგულარულ 

განახლებაში. განახლება მოიცავს ფუნქციონირების ცვლილებებს 01.04.22-დან 30.06.22-

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 SMART business LLC-

ის ინტელექტუალურ საკუთრებას წარმოადგენს. 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 მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის 

შეგიძლიათ. 

   

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 

 

 

 

© 2022 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 ფუნქციონალ

ური სივრცე 

ცვლილების ტიპი 

UA #27410 დარედაქტირდა შეტყობინების 

ტექსტი, იმ შემთხვევისთვის, როდესაც 

მომხმარებელი ცდილობს დაუპოსტავი 

გადახდის დოკუმენტის მიბმას 

დაპოსტილ ოპერაციებზე "ჩანაწერების 

მიბმ"-ის გვერდიდან. 

გაყიდვების 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

UA #25191 გაფართოვდა ჩამოწერის აქტების და 

საქონლის შემოსავალში აყვანის 

ფუნქციონალი, მცირე ღირებულების 

სწრაფად ამორტიზირებადი საქონლის 

აღრიცხვის შესაძლებლობით 

არასაბალანსო G/L ანგარიშებზე 

მატერიალურად პასუხისმგებელი 

პირების ჭრილში. 

ნომენკლატურ

ის 

მენეჯმენტი 

ახალი ფუნქცია 

UA #16223 1. საწყობიდან ჩამოწერის აქტისთვის, 

რისთვისაც საჭიროა სასაქონლო 

ჩამოწერებისა და ფინანსური 

ოპერაციების ცალკე აღრიცხვა, 

დაემატა შესაბამისი გატარების 

დუბლირების კონტროლი, იმისთვის, 

რომ ხელმეორედ არ გატარდეს უკვე 

ჩამოწერილი საქონელი.2. 

გაუქმებულია ფუნქცია "საქონლის 

ინვენტარიზაციის გაუქმება". თუ 

იქნება იმის საჭიროება, რომ გაუქმდეს 

საქონლის ინვენტარიზაცია ჩამოწერის 

აქტის მიერ, პირველ რიგში უნდა 

დაიპოსტოს ფინანსურად და შემდეგ 

შეიქმნას და დაიპოსტოს ჩამოწერის 

აქტი კორექტირების ალმით. 3. 

ჩამოწერის აქტში დაემატა 

შეზღუდვები ზოგიერთი ველის 

კორექტირებაზე, გამოშვებულ 

სტატუსში. 

ნომენკლატურ

ის 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

UA #19246 ამოღებულია საქონლის ჩამოწერის 

აქტის სტრიქონების გამოყენების 

აუცილებლობა კონკრეტულ 

სასაქონლო ოპერაციაზე. 

ნომენკლატურ

ის 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

UA #26022 შესაძლებელია გაიხსნას საქონლის, 

მისი ადგილმდებარეობის, G/L 

ანგარიშისა და ლოტ ნომრის ბარათი. 

გვერდიდან ინფორმაცია პირდაპირ 

დაემატება სასაქონლო მარაგების 

ბრუნვის სიას. 

ნომენკლატურ

ის 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 
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UA #27395 დამატებულია ველი ვენდორის 

ბარათზე მოთხოვნილი გადახდის 

დავალების შესანახად, რომელის არის 

ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი 

როდესაც იქმნება გადახდის ორდერი. 

(აქამდე ეს იყო მხოლოდ კონტაქტის 

ბარათზე) გაუმჯობესდა ალგორითმი 

გადახდის ორდერის შესაქმნელად 

"შეთავაზებული გადახდა 

ვენდორისთვის" ფუნქცია 

ხელშეკრულების დამუშავების 

დამატებით როდესაც შესაძლებელია 

ჩართულია მონიშვნის ველი "შეჯამება 

თითო ვენდორზე". 

ქეშ 

მენეჯმენტი 

ახალი ფუნქცია 

UA #26745 დაფიქსირდა შეცდომა რომელიც 

გამოჩნდა, როდესაც გადახდა სრულად 

იყო მიბმული რამდენიმე ღია 

დოკუმენტს და როდესაც "ავანსის 

გადახდის გაყოფა" იყო არჩეული 

მყიდველებისთვის და 

ვენდორებისთვის. 

ქეშ 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

UA #15435 საქონლის ჩამოწერის აქტში, ტიპში 

"საქონლის გადატანა ძირითად 

საშუალებებში"დაემატა 

შესაძლებლობა, რომ მიეთითოს 

მატერიალურად პასუხისმგებელი 

თანამშრომელი და ძირითადი 

საშუალებების ადგილმდებარეობა. 

ფიქსირებულ

ი აქტივები 

ახალი ფუნქცია 

UA #16839 გაუქმებულია მთავარ ჟურნალში 

ოპერაციების გენერირების ლოგიკა, 

ისეთი ამორტიზაციის წიგნებისთვის, 

რომლებსაც აქვთ მონიშნული 

"დუბლიკატების სიის ნაწილი" ალამი 

ძირითადი საშუალებების გადატანის 

აქტზე. 

ფიქსირებული 

აქტივები 

ახალი ფუნქცია 

UA #27634 დამაებულია არაპირდაპირი წვდომა 

ჩანაწერების შესაბამისობის ცხრილზე 

იმისათვის, რომ შეძლონ მთავარი 

წიგნის ჩანაწერებში ოპერაციების 

ამობრუნება, რომელიც აღრიცხული 

იყო ფინანსურ ჟურნალში. 

აუცილებელია კორესპონდენციის 

ჩანაწერებში Reversed-ის 

აღსანიშნავად. 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #25680 "სხვა ტრანსპორტი"-ს ველში 

მომხმარებლები მანუალურად წერენ 

"საზოგადოებრივ ტრანსპორტს" ველში 

სიმბოლოების რაოდენობა გავზარდეთ 

მაგისთვის 

შესყიდვის 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #25682 შეიცვალა თარიღების შევსების 

ლოგიკაზედნადებიდანშესყიდვის 

ორდერის შექმნისას . ახლა შესყიდვის 

დოკუმენტში შეკვეთის თარიღი, 

შესყიდვის 

მენეჯმენტი 

ახალი ფუნქცია 
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დოკუმენტის თარიღი და დაპოსტვის 

თარიღი ივსება ზედნადების 

გააქტიურების თარიღით. 

GE #25620 დაემატა ისეთი მონაცემების გადაცემა 

მიმღებისთვის, როგორიცაა "ქვეყნის 

კოდი", "ქალაქი" და 

"მისამართი"უცხოური ვალუტის 

ექსპორტისას კლიენტის ბანკში BOG. 

ქეშ 

მენეჯმენტი 

ახალი ფუნქცია 

GE #26079 ხარვეზების გასწორება ბანკის 

ჟურნალიდან და ფეიროლ შითიდან 

გადახდების ექპორტისას ინტერნეტ 

ბანკში, საქართველოს ბანკსა და 

თიბისიში 

ქეშ 

მენეჯმენტი 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #25342 თიბისი და საქართველოს 

ბანკებისთვის დაემატა კომპანიის 

ანგარიშებს შორის გადარიცხვის 

ფუნქციონალი. 

ქეშ 

მენეჯმენტი 

ახალი ფუნქცია 

GE #25283 წაშლილია ექსპორტის/იმპორტის 

ფუნქცია ქვეფორმებიდან 4-1, 4-2, 5-1, 

5-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, რადგან ამ 

გვერდების ექსპორტ/იმპორტი 

პორტალზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ 

არაელექტრონული ანგარიშ-

ფაქტურებისთვის, რომელიც ამჟამად 

არ გამოიყენება.ელექტრონული 

ანგარიშ-

ფაქტურებისთვისდეკლარაციაზე 

მიბმა აუცილებლად უნდა 

მოხდესანგარიშ-ფაქტურებიდან. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #25925 დოკუმენტებში: გაყიდვის შეკვეთა, 

შესყიდვის შეკვეთა და 

გადაადგილების შეკვეთა, დაემატა 

ტრანსპორტირების ტიპი სპეც-

ფაქტურისთვის, რომელიც ივსება 

შესყიდვის და გაყიდვის სპეც-

ფაქტურიდან დოკუმენტის შექმნისას. 

ასევე, შეკვეთებიდან ამ ინფორმაციის 

გადატანა მოხდება ამ შეკვეთის მიერ 

შექმნილი სპეც ფაქტურის ველში - 

ტრანსპორტირების ტიპი. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #25258 ავანსის დღგ-ს სწორად აღრიცხვის 

მიზნით, ვანასის ფაქტურებზე და 

ისეთ საბოლოო ფაქტურებზე, 

რომლებსაც მიბმული აქვს ავანსის 

ფაქტურა, დაემატა გატარების 

ფუნქცია. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #25629 ფაქტბოქსი დაემატა 

გაყიდვების/შესყიდვის საგადასახადო 

ფაქტურების სიის გვერდებზე, სადაც 

ნაჩვენებია დაკავშირებული 

გაყიდვების / შესყიდვის 

დოკუმენტები. "ძირითადი დღგ-ს 

ფაქტურის" ველი დაემატა 

დღგ ახალი ფუნქცია 
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გაყიდვების/შესყიდვის 

დოკუმენტების სიის გვერდებს, 

რომელშიც აისახება მიბმული 

ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი. 

GE #25640 გაყიდვის დოკუმენტზე დამატებულია 

ფუნქცია "ანგარიშ-ფაქტურის შექმნა", 

რომელიც ქმნის ანგარიშ-ფაქტურას 

ავტომატურად, დოკუმენტის 

მიხედვით. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #27281 გასწორდა შეცდომა დღგ-ს ტიპთან 

დაკავშირებით. სისტემა აგზავნის 

დღგ-ს სწორ ტიპს (სტანდარტული, 

ნულოვანი, დაუბეგრავი) გაყიდვების 

ანგარიშ-აქტურიდან პორტალზე RS.GE. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #26132 ველი "წყარო არსებობს", რომელიც 

მიუთითებს, მიბმულია თუ არა 

დოკუმენტიწყაროსთან დაემატა 

"გაყიდვის ფაქტურის", "შესყიდვის 

ფაქტურის, "გაყიდვის სპეც-

ფაქტურის", "შესყიდვისსპეც-

ფაქტურის ", "მიღებული ზედნადების" 

და "გაცემული ზედნადების" სიების 

გვერდებზე. 

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #25628 გაყიდვის სპეც-ფაქტურის 

დოკუმენტში გასწორდა ოპერაციის 

თარიღთან დაკავშირებული შეცდომა. 

ბიზნეს ცენტრალს უკვესწორი 

ოპერაციის თარიღი მოაქვს RS.GE 

პლატფორმიდან.გასწორდა 

გაყიდვების ანგარიშ-ფაქტურის 

დოკუმენტის კორექტირების შექმნისას 

დაფიქსირებული შეცდომა. შესყიდვის 

ანგარიშ-ფაქტურაში მომწოდებლის 

ჟურნალის ჩანაწერების 

დალინკვასთან დაკავშირებული 

შეცდომა გასწორებულია. შესყიდვის 

ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტში 

დამატებულია ღილაკი 

„დადასტურება“. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #27394 გასწორდა შეცდომა,გაყიდვების 

ანგარიშ-ფაქტურის კორექტირების 

შექმნისას, ძირითად ფაქტურაში 

სტრიქონების წაშლასთან 

დაკავშირებით. 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #27546 კლიენტების რეგისტრიდან გაყიდვის 

ავანსის ფაქტურის შექმნის 

შესაძლებლობა. დოკუმენტის ქუდი და 

ცხრილი ივსება ავტომატურად, თავად 

შექმნის მომენტს და კლიენტს 

განსაზღვრავს მომხმარებელი 

მანუალურად  

დღგ ახალი ფუნქცია 

GE #27711 დაპოსტილი გაყიდვების კრედიტ 

მემოს დოკუმენტიდან 

დღგ ახალი ფუნქცია 
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კორექტირებულირეალიზაციის 

ანგარიშ-ფაქტურის გახსნა. 

GE #27805 შექმნილ ფაქტურაში თანხები არ 

გადადიოდა ადგილობრივ ვალუტაში. 

გასწორდა 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #27828 კორექტირების ფაქტურის შევსებისას, 

დღგს სარეგისტრაციოს შევსება, წინა 

ვერსიების გასწორება, გაფრთხილება 

სტატუსზე 

დღგ შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #25896 საქონლის ჩამოწერის დოკუმენტზე, 

თუ დღგ% იყო 0, მაშინ 

არაშინაარსობრივ შეტყობინებას 

ვღებულობდით. ლოგიკა შეიცვალა და 

თუ დღგ% 0-ია, მაშინ დღგ-ს 

გარიგებები არ ფორმირდება. 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #25599 დაემატა მოსანიშნი ველი "ხარჯი", 

რომელიც გვაძლევს საშუალებას 

საშემოსავლო და საპენსიო 

გადასახადებით დავბეგროთ 

დაუსაბუთებელი თანამშრომლის 

ხარჯი. ასევე, შესაძლებელი გახდა 

ველის მონიშვნა "დოკუმენტები 

მოწოდებულია", რომელიც 

განსაზღვრავს დაიბეგროს თუ არა 

მითითებული თანხა საშემოსავლო და 

საპენსიო გადასახადებით. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #26349 ხარვეზი ზედნადების ველის 

"სრულად გამოყენებული"-ს 

მონიშვნასთან 

დაკავშირებითზედნადების 

ავტომატურად შექმნისას გაყიდვების 

ინვოისიდანგამოსწორებულია, 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #26255 დამატებულია კონტროლი ფუნქციაზე 

"ანგარიშ-ფაქტურის მიბმა API-ის 

მეშვეობით": როდესაც ეს ფუნქცია 

გააქტიურებულია, სისტემა ამოწმებს 

ნამდვილად მიება თუ არა ფაქტურა 

დეკლარაციას: თუ ანგარიშ-ფაქტურა 

მიება დეკლარაციას პორტალზე (rs.ge), 

მაშინ პორტალი აბრუნებს მესიჯს 

"ფაქტურა წარმატებით მიება 

დეკლარაციაზე" და ამის შემდეგ ხდება 

ანგარიშ-ფაქტურის მიბმა სისტემუ 

დეკალარიაზეც. თუ პორტალზე ვერ 

მოხდა ანგარიშ-ფაქტურის მიბმა 

დეკლარაციაზე, მაშინ ფორმირდება 

მესიჯი, რომ ანგარიშ-ფაქტურა ვერ 

მიება დეკლარაციას და მისი მიბმა არ 

მოხდება სისტემურ დეკლარაციაზეც. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #26043 შესყიდვის სპეც-ფაქტურაში 

გასწორდა ტრანსპორტირების ტიპის 

განმსაზღვრელი ველი. მას 

განესაზღვრა მნიშვნელობები, 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 
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როგორიც ამავე შინაარსის მატარებელ 

ველს აქვს შესამოვლების სამსახურის 

პორტალზე: საავტომობილო, 

სარკინიგზო, მილსადენი, სხვა, 

ტალონებით, პლასტიკური ბარათით, 

გადაწერა. 

GE #26044 გაყიდვის და შესყიდვის სფეც-

ფაქტურის დოკუმენტში ჩასწორდა 

სპეც-ფაქტურის წყაროს მიბმის 

დოკუმენტის ტიპები. ამ ეტაპზე სპეც-

ფაქტურას შეგვიძლია მივაბათ 

მომწოდებლის ჟურნალის ჩანაწერი ან 

მომხმარებლის ჟურნალის ჩანაწერი, 

შემდეგი დოკუმენტების გავლით: 

გადახდა, ინვოისი, საკრედიტო მემო, 

ფინანსური საურავის მემო, 

ანაზღაურება და შეხსენება. 

რეპორტინგი ახალი ფუნქცია 

GE #26090 გამოსწორდა ხარვეზი"ერთეულის 

ფასი დღგთი" დაკავშირებით , 

ზედნადებიდან გაყიდვების ორდერის 

შექმნისას. 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #25627 ხარვეზი საბანკო გადახდების 

ჟურნალში ისეთი შესყიდვის 

ინვოისის თანხის ნაწილობრივი 

გადახდისას, რომელსაც დარიცხული 

აქვს საშემოსავლო და საპენსიო 

გადასახადები, გამოსწორდა. 

შესყიდვის დოკუმენტიდან 

პროპორციულად სწორი საშემოსავლო 

და საპენსიო გადასახადები არ 

გადადიოდა საბანკო გადახდების 

ჟურნალში. 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #27795 გაყიდვის ორდერის დაპოსტვისას 

უცხოურ ვალუტაში, თარიღის 

ფორმატის შეცდომა გასწორდა 

რეპორტინგი შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #24177 განახლებულია თარგმანები 

ქართულად. 

ტექნიკური ახალი ფუნქცია 

GE #27545 თიბისის ინდივიდუალური და 

პაკეტური ხოლო საქ ბანკის 

ინდივიდუალური 

გადარიცხვებისთვის, როგორც ბანკის 

ჟურნალში ისე ფეიროლ შიტში, 

სტატუსის განახლება, გადარიცხვის 

დამუშავების შემდეგ (მანუალური) 

ქეშ 

მენეჯმენტი 

ახალი ფუნქცია 
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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 

UA #26166 "ჯგუფურ ბრძანება"-ში დაემატა 

ბრძანების ტიპის მიხედვით ბეჭდვის 

შესაძლებლობა. 

რეპორტინგი. 

საბეჭდი ფორმები 

ახალი 

ფუნქცია 

UA #26894 გამოსწორდა "ტექსტური შაბლონების" 

ტიპების შესაბამის გვერდებზე მიბმის 

შეცდომა. 

რეპორტინგი. 

საბეჭდი ფორმები 

შეცდომის 

გამოსწორება 

UA #25684 შეკვეთის ახალი ტიპი - სხვა HR 

ორდერი შეიქმნა. სხვა HR შეკვეთები, 

როგორიცაა წოდების გამოქვეყნება, 

შეფასების ჩაბარება და ა.შ. 

განკუთვნილია სისტემასთან 

დაკავშირებულ HR მოვლენების 

შესახებ ინფორმაციის 

დასარეგისტრირებლად. 

კანონბდებლობით 

განსაზღვრული 

რეპორტინგი 

ახალი 

ფუნქცია 

UA #25903 „ხელფასის 

პერიოდებში“ დამატებულია შემოწმება 

ველზე „ავანსის გადახდის თარიღი“, 

რომელიც ამოწმებს მიეკუთვნება თუ 

არა ავანსის პერიოდი ხელფასის 

პერიოდს.დამატებულია "ავანსის 

თარიღის" დაყენების შესაძლებლობა 

გარკვეული პერიოდისთვის. 

დროის უწყისი ახალი 

ფუნქცია 

UA #26029 პერიოდის საშუალო მნიშვნელობის 

ხელახალი 

გამოანგარიშებისთვის,გაცდენების 

დოკუმენტის კორექტირებისას დაემატა 

შეტყობინება. 

გაცდენების 

ორდერები 

ახალი 

ფუნქცია 

UA #26396 გამოსწორდა შვებულების ბრძანების 

მაკორექტირებელი დოკუმენტის 

გატარებისას 

დაფიქსირებულიშეცდომა, როდესაც 

დოკუმენტის სტრიქონებში 

ფიქსირდებოდა სხვადასხვა დარიცხვის 

შესაბამისი ჩანაწერი ან/და დროითი 

აქტივობის კოდი. 

გაცდენების 

ორდერები 

შეცდომის 

გამოსწორება 
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GE #26076 დაემატა შვებულების განრიგის 

ანგარიშგების შაბლონი. 

რეპორტინგი. 

საბეჭდი ფორმები 

ახალი 

ფუნქცია 

GE #27104 დამატებულია თანამშორმლების სიის 

ანგარიშგების შაბლონი. 

რეპორტინგი. 

საბეჭდი ფორმები 

ახალი 

ფუნქცია 

GE #27618 დამატებულია "შვებულების ბალანსის" 

საბეჭდი ფორმის შაბლონი. 

რეპორტინგი. 

საბეჭდი ფორმები 

ახალი 

ფუნქცია 

GE #25801 გამოსწორდა ხელფასის გადახდის 

დოკუმენტის ბანკში გადატვირთვისას 

დაფიქსირებული შეცდომა. 

სახელფასო 

გადახდა 

შეცდომის 

გამოსწორება 

GE #27360 გადახდის დოკუმენტშიდამატებულია 

ახალი გატარების ჯგუფი 

ელემენტისთვის "Netto Salary", რათა 

დაფორმირედს სწორი გატარებები, 

როდესაც თითოეული გატარების 

ჯგუფისთვისიქმნება რამოდენიმე 

დოკუმენტი. 

სახელფასო 

გადახდა 

ახალი 

ფუნქცია 

GE #26010 ფიზიკური პირის ბარათს დაემატა 

დღგ-ის რეგისტრაციის ნომერის (ID-ის) 

შემოწმება. დღგ-ის სარეგისტრაციო 

ნომრის შევსებისას სისტემა ამოწმებს 

მას შემოსავლების სამსახურის 

პორტალზე (Rs.ge) და ავსებს ველს 

„ინიციალები“ მიღებული 

მნიშვნელობით. შემოსავლების 

სამსახური გასცემს მხოლოდ 

ფიზიკური პირის ინიციალებს, პირადი 

ინფორმაციის დაცვის მიზნებიდან 

გამომდინარე. 

პერსონალის სია ახალი 

ფუნქცია 
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4. სისტემის განახლების პროცედურა 

 
სისტემის განახლება ორი ეტაპისგან შედგება: 

▪ 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 დაყენება 

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 
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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. 
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6. შეხსენება 
კოლეგებო, შეგახსენებთ, რომ Microsoft-ისა და SMART business-ის Business Central 14-ის 

ძირითადი მხარდაჭერა გაგრძელდება 2023 წლის 10 ოქტომბრამდე. უახლეს ვერსიებზე 

განახლების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ sales@smart-

it.com 
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