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E.2 ВЪВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ 

НА ИЗХОД 

Дефинирайте критерии за подбор на данни в прозореца Въведете 

параметри за изготвяне на изход.  

При дефинирането на параметрите, обърнете внимание на съответствието 

при определяне на избрания период за фактурата. 

Необходимо е да се осигури съответствие между датата на фактурата, 

сметките, определени във фактурата и датата на инвентиране в полетата 

996, в които са въведени данните от фактурата. Трите дати трябва да 

принадлежат към един и същ период.    

E.2.1 Изходи ACQ-UF-01, ACQ-UF-02, ACQ-

UF-05 и ACQ-UF-06  

За изходите ACQ-UF-01, ACQ-UF-02, ACQ-UF-05 и ACQ-UF-06 може да 

се дефинират следните параметри:  

 "Статус" 

Дефинирайте статус на фактурата, данните от която ще се 

отразяват в изхода.  

Предефинираната стойност е платено. Данните са задължителни.   

 "Платено" 

С въвеждането на датата на плащане на фактурата може да 

определите периода, данните от който трябва да се отразяват в 

изхода.    

 "Дата на справочен документ" 

С въвеждане на датата на подаване на получена фактура може да 

определите периода, данните от който трябва да се отразяват в 

изхода.   

 "ID" 

Диапазонът от номера, които е определен за фактурите може да се 

дефинира така, че да съответства на настройката на брояча на 

фактурите.   
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E.2.2 Изходи ACQ-UF-03 и ACQ-UF-04  

За изходите ACQ-UF-03 и ACQ-UF-04 може да се дефинират следните 

параметри:  

 "Статус" 

Дефинирайте статус на авансовото плащане, данните от което ще 

се отразяват в изхода. Предефинираната стойност е платено, 

въведена фактура, платена фактура, променено на надплащане. 

Данните са задължителни.  

 "Дата на статуса" 

С въвеждането на датата на плащане на авансовото плащане може 

да определите периода, данните от който трябва да се отразяват в 

изхода.   

 " Дата на справочен документ " 

С въвеждане на датата на подаване на получено авансово плащане 

може да определите периода, данните от който трябва да се 

отразяват в изхода.   

 "ID" 

Диапазонът от номера, които е определен за авансовите плащания 

може да се дефинира така, че да съответства на настройката на 

брояча на фактурите.  

E.2.3 Изход ACQ-UF-07  

 

                                         За изхода ACQ-UF-07 може да се дефинират следните параметри: 

 

 “Доставчик (ACQ)” 

Ролята на доставчика (ACQ) се уточнява. 

 “Неактивен” 

Уточнява се стойност Не.  
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