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PANGALIIDESTUSED 
• Lisatud liidestus LHV Connectiga. Liidestus võimaldab pärida eelmiste päevade või jooksva 

päeva konto väljavõtet ja saata kinnitamata tasumisi panka. LHV panga klientidel ei ole vaja 

panga väljavõtte ja tasumiste faile käsitsi eksportida ja importida. 

 

• Lisatud liidestus SEB Baltic Gatewayga. Liidestus võimaldab pärida eelmiste päevade või 

jooksva päeva konto väljavõtet. SEB panga klientidel ei ole vaja panga väljavõtte faile käsitsi 

eksportida ja importida. 

 

• Pangaliidestuse lahenduse kasutamine muudetud kasutajasõbralikumaks 

- Kasutaja saab kogu ülevaate imporditud pangaväljavõtte ridadest aruandest „Panga 

väljavõte (Pangaliidestus)“ ja ei pea tavapärasel kasutamisel liikuma erinevate registrite ja 

moodulite vahel. 

- Aruandest „Panga väljavõte (Pangaliidestus)“  on nüüd näha, millised kaardid on väljavõtte 

reast koostatud. Koostatud kandeid, laekumisi ja tasumisi saab avada otse aruandest. 

Vajadusel saab koostatud kandeid parandada klõpsates aruandes olevale lingile. 

 

• Lisandunud võimalus siduda Pangakannete vastavus korraga mitme Deebet- või 

Kreeditobjektiga. Nüüd saab vajadusel lisada kannete koostamise reeglitesse korraga mitu 

komaga eraldatud objekti. Komaga eraldatud objektid ei tohi kuuluda samasse objektitüüpi. 

 

• Lisandunud objektikoodi kontroll automaatse kande koostamisel. Suletud ja puuduvate 

objektidega kandeid ei koostata ja töötlemata kandele kuvatakse vastav veateade. Veateateid 

kannete kohta, mida ei õnnestunud koostada, on võimalik näha töötlemata kannete registrist 

või aruandest „Panga väljavõte (Pangaliidestus)“. 

 

• Muudetud valuutatoimingute töötlemist pangaväljavõtte importimisel. Pangaväljavõtte 

ridadest koostatud eurost erinevate finantskannete puhul püütakse leida kurss panga 

väljavõtte realt. Kui seda ei leita, kuvatakse vastav teade. 

 

• Muudetud valuutatehingute töötlemist imporditavatest pangaväljavõtetest. Välisvaluutas 

tehtud Tasumiste importimisel kasutatakse täpsemalt reaalset panga poolset kurssi. 

 

• Laekumiste importimisel pangafailist või liidestuse kaudu, kasutatakse viitenumbreid paremini 

kinnikantava arve tuvastamiseks. Kui arvet ei õnnestu tuvastada, seotakse laekumine kliendiga 

ja käsitletakse seda kui ettemaksu. 

 

• Tellimuse kinnituse alusel tasutud laekumised seotakse Tellimusega. Kui laekumise selgituses 

on sõnad Tellimus, Ettemaks või Ettemaksuarve, püütakse leida vastava numbriga tellimus ja 

seotakse see automaatselt laekumisega. 
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• Laekumise impordil kui tuvastatakse konkreetne arve, asetatakse maksjaks alati arve saaja. 

Tegeliku ülekande teostaja nimi on lisatud laekumise reale Tekstide väljale. 

 

• Muudetud pangalingiga tasutud laekumiste töötlemist ja sorteerimist. Liidestuse kaudu 

imporditud laekumiste puhul eristatakse pangalingi kaudu tehtud ja tavalisi ülekandeid. Nüüd 

lisatakse Laekumise kaardile pangalingi kaudu tasutud laekumised koos tavaliste laekumistega. 

 

• Lisatud võimalus jagada Pangakannete vastavuste reegleid erinevate ettevõtete vahel. 

Varasemalt sai ühes andmebaasis olevate ettevõtete puhul jagada ainult esimese ettevõtte 

seadistust teistesse ettevõtetesse. Nüüd võib samas andmebaasis kasutada erinevaid 

sarnaselt seadistatud ettevõtete kombinatsioone. 

 

• Panka edastatavas päringus muudetud vigade kontrolli. Vigase IBAN-iga päringud ei blokeeri 

enam korrektseid päringuid. Kui panka edastatud tasumisel on viga, nt standardile mitte vastav 

IBAN, siis varasemalt oli vaja vigane päring järjekorrast eemaldada. Nüüd saab vajadusel saata 

maksekorralduse uuesti ja vigast päringut ei pea tingimata eemaldama. 

 

E-TEENUSED 
• Äriregistri päringule lisatud E-arve vastuvõtjate info. Nii on võimalik perioodiliselt saada 

uuendatud info arve saajate e-arvete vastuvõtmise võimekuse kohta. 

E-arve vastuvõtja linnuke on lisatud nii Kontakti kaardile kui ka Arvele, et oleks lihtsam näha 

kliente, kellele saab saata e-arveid. 

 

• Lisatud võimalus saata Costpocketi keskkonda Standard Booksis registreeritud ostuarve 

number. 

Kui Costpocketist imporditud kuludokumendist koostatakse ostuarve, saadetakse vastava 

ostuarve number tagasi Costpocketi süsteemi, et vajadusel oleks lihtsam kuludokumente ja 

ostuarveid võrrelda. 

 

• E-arvete saatmine 

- Lisatud võimalus edastada E-arvetega alati makse saajana kolmas osapool kui arved tuleb 

tasuda kellelegi teisele, näiteks kohalikule omavalitsusele või faktooringettevõttele. 

- E-arvel edastatakse ühikuhind ümardamata kujul täpselt nii, nagu see on Standard Booksi 

arvereal. 

- E-arve XML faili lisatud ostja artiklikood kui see on täidetud. Juhul kui programmi 

sisestatakse ostja artiklikood, edastatakse see e-arvega. Nii on ostjal lihtsam e-arvet oma 

süsteemis töödelda. 
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• E-müügiarvete importimine 

- Lisatud võimalus kasutada Standard Booksi imporditud arvete saatmisel E-arvel algset 

seerianumbrit. Juhul kui arved valmistatakse ette mõnes teises süsteemis ning 

imporditakse siis Standard Booksi, on nüüd võimalik Standard Booksist E-arved saata sama 

numbriga, mis algses süsteemis. 

- Muudetud imporditavate müügiarvete tasumistingimuste töötlemist täpsemaks. Teistest 

keskkondadest imporditavate müügiarvete puhul tunneb programm nüüd paremini ära 

arve tüübi ja tasumistingimuse päevade arvu ka siis kui koodid ei ole täpselt sellised, nagu 

Standard Booksis. 

- Imporditavatel müügiarvetel imporditakse XML failist ka artiklikoodita read. Varasemalt 

jäeti arveread, millel puudus artiklikood, importimisel vahele. 

 

• Tarnija e-arvete importimine 

- Muudetud lihtsamaks Metalli pöördmaksu ja Pöördkäibemaksuga seotud arvete 

töötlemist Tarnija e-arvete importimisel. Tarnija E-arvete importimisel saab programm 

vastavalt käibemaksukoodidele aru kui tegu on Metalli pöördmaksu või 

Pöördkäibemaksu sisaldava ostuarvega. Tarnija e-arvest ostuarve koostamisel ei pea 

enam käsitsi muudatusi tegema 

 

• Omniva Kuluaruanded 

- Lisatud Päevarahade summa töötlemine. 

Kuluaruannetest koostatud kulutustele lisatakse automaatselt päevaraha summa kui see 

on sisestatud Omniva keskkonda. 

- Kuluaruannete kommentaar lisatud Kulutuse kommentaari väljale. 

- Lisatud võimalus pärida kinnitamata kuluaruandeid. 

Varasemalt oli võimalik pärida ainult kuluaruandeid, mis olid Omniva keskkonnas 

märgitud kinnitatuks.  

 

OSTUARVED 
• Lihtsamaks muudetud Metalli pöördmaksu ja Pöördkäibemaksu kasutamist ostuarvetel. 

Seadistusse „Lausendamine ostud“ on lisatud uus väli „Metalli pöördmaks“, kuhu saab 

sisestada vastava käibemaksukoodi. Kui e-arvete puhul on operaatori portaalis sisestatud 

sama käibemaksukood, siis ei pea Tarnija e-arvest ostuarve koostamisel käsitsi muudatusi 

tegema. Võimalus töötab ka käsitsi sisestatavate ostuarvete puhul. 

 

• Lisatud võimalus mitte lubada kinnitada käibemaksukoodita ostuarveid. 
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• Tasumised 

- Muudetud Ettemaksunumbri valimist Tasumisele ettemaksu kinnikandmisel. Tarnija 

andmed täidetakse Ettemaksunumbri valimisel automaatselt. 

- Lisatud võimalus genereerida automaatselt unikaalsed ettemaksunumbrid. Tehes 

ettemakse Tarnijatele, on võimalik seadistada programm automaatselt 

ettemaksunumbreid genereerima. Nii ei pea tasumisel ettemaksunumbrit käsitsi 

sisestama. 

- Ostuarvete asetamisel Tasumisele kuvatakse hoiatus kui sama arvet sisestatakse mitu 

korda. Kui tasumisele sisestatakse ostuarveid käsitsi, siis sama ostuarve teistkordsel 

sisestamisel kuvatakse hoiatus. 

 

• Aruanded 

- Täiendatud aruannet „Ostuarvete manused“. Lisatud Ostuarvete numbrite vahemiku, 

Objekti ja Tarnija filtrid. Nii on võimalik täpsemalt leida konkreetse Tarnija või Objektiga 

seotud ostuarvete manused. 

- Muudetud aruannet „Ostureskontro“. „Koosta tasumine“ linki kuvatakse ainult siis kui 

aruanne kuvatakse ekraanile. Exceli faili või pdfi salvestamise puhul „Koosta tasumine“ 

valikut ei kuvata. 

FINANTS 
• Lisatud võimalus edastada KMD INF aruannet otse Maksu- ja Tolliameti süsteemi nii kinnitatud 

kui kinnitamata kujul. 

KMD edastamisel kasutatakse operaatorina Swedbanki tehnilist lahendust. Teenuse 

kasutamine ei eelda kasutajalt Swedbankiga sõlmitud lepingut või arvelduskonto omamist. 

Piisab sellest kui aktiveerida teenus „Käibemaksudeklaratsiooni edastamine“ Standard Booksis 

ja lisada Maksuameti portaalis Swedbank AS-ile õigus andmete edastamiseks masin-masin 

liidese kaudu. 

 

• Lisatud aruanne Automaatselt edastatud KMD INF ajalugu. 

Aruanne võimaldab saada ülevaate masin-masin liidese kaudu edastatud KMD INF aruannete 

saatmise aruande kohta. 

 

• Lisatud võimalus koostada otse KMD INF aruandest maksude tasumise fail. 

Finantsmooduli seadistusse KMD INF seadistused on lisatud uus blokk, kuhu saab sisestada 

Maksuameti pangakonto, viitenumbri ja selgituse, mida tasumisel kasutatakse, samuti 

Käibemaksuaruande reakoodi, millel on tasumisele kuuluv summa. KMD INF aruande päisesse 

on lisatud uus valik „Koosta KMD maksefail“, millelt saab algatada maksefaili koostamise. 

Vajadusel saab lisada ka ettemaksukontol oleva summa või võlasumma, mille võrra tasutavat 

summat vähendatakse või suurendatakse. 

 

• Lisatud võimalus eksportida olemasolevast ettevõttest KMD INF seadistused. 
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PALK 
• Lisatud võimalus kasutada tariifil rohkem komakohti. Nüüd saab täpsemini sisestada 

tükitöödes ja tööajatabelites kasutatavaid tariife. 

 

• Täiendatud puhkusereservi arvestamise funktsionaalsust. Lisatud igakuiste ja iga-aastaste 

kannete hooldusega koostamise võimalus.  

Puhkusereservi on võimalik arvestada igakuiselt ja selleks tehakse iga kuu lõpus hooldusega 

finantskanne moodulisse Finants. Aasta lõpu seisuga tehase puhkusereservi korrigeerimine 

ehk korrigeerimiskanne, samuti kasutades selleks hooldust, eesmärgiga viia eelnevalt reservi 

kogutud summa vastavaks aastalõpu reaalsele seisule. 

 

• Lisatud võimalus koostada avatud kandeid Müügimehe preemia „Perioodil makstud arved“ 

valiku alusel. 

Kui müügimeestele arvestatakse lisatasusid võttes aluseks perioodil laekunud arved, siis on 

nüüd võimalik lasta programmil automaatselt koostada lisatasu kohta avatud kanne. 

 

• Hooldus „Koosta tööajatabelid“ võtab arvesse perioodi sisestatud puudumisi. 

Kui töötajale on sisestatud puudumine, siis Tööajatabeli koostamisel lisatakse puudumisel 

märgitud päevadele puudumist tähistav täht (H- haigus, P- puhkus, M- muu puudumine). 

 

• Lisatud hooldusfunktsioon lõpparve koostamiseks. 

Lahkuvale töötajale on võimalik automaatselt genereerida lõpparve arvestus, mis võtab 

arvesse saamata jäänud või ette puhatud puhkused, keskmise palga jms.  

 

• Lisatud võimalus koostada väljamaksed Töötaja kaardile määratud pangakoodide kaupa. 

Kui väljamakseid soovitakse teha vastavalt töötajate pangale, siis on võimalik nüüd 

väljamakseid koostada vastavalt Töötajatele märgitud pankadele. 

 

• Muudetud Töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu arvestust mitme tasuliigi korral. 

Kui töötukassa kohustus maksta isiku eest sotsiaalmaksu tekib või lõpeb aruandekuu kestel, 

arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade 

arvuga, mille eest on töötukassal kohustus sotsiaalmaksu maksta. 

 

• Parandatud puhkusetasu arvestust töötajatel, kellele ei ole veel koostatud ühtegi arvestuse 

kaarti. 

 

• Muudetud Kohtutäituri neto summa kinnipidamist Arvestuste koostamisel. 

 

• Täiendatud eksporti Palgamooduli andmed. Lisatud seadistuste eksportimise võimalus. 
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• Aruanded 

- Täiendatud aruannet „Puhkusereserv“.  

Lisatud kokku summa, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks. 

- Lisatud aruanne „Haigushüvitise arvutuskäik“.  

Aruandes kuvatakse detailid, mille alusel on koostatud haigushüvitise arvestus. Aruanne 

on avatav ka Puudumise kaardi Operatsioonide menüüst. 

- Täiendatud aruannet „Palga väljamaksed“.  

Lisatud võimalus näidata väljamakse ja arvestuse kuupäevi. 

- Lisatud aruanne „Töötasude prognoos“ 

Aruandest on võimalik vaadata veel koostamata arvestuste ja puhkusearvestuste 

tulemust. Aruande kasutamise eelduseks on korrektselt koostatud ja kinnitatud kaardid- 

Puudumised, Kinnipidamised, Tööajatabelid ja Tükitööde tabelid. 

MÜÜGIHALDUS 
• Lisatud hooldus „Sulge vanad pakkumised“. 

Hooldusega on võimalik korraga sulgeda pakkumised, mille kehtivusaeg on lõppenud. 

 

• Ettemaksuarved 

- Lisatud eraldi numbriseeria kasutamise võimalus Tellimusest koostatud 

ettemaksuarvetele. Numbriseeria kasutamine võimaldab lihtsamini eristada 

Ettemaksuarveid tavalistest ja kasutada väljatrükil erinevaid dokumendimalle 

- Lisatud võimalus trükkida Ettemaksuarvet otse Müügitellimuselt. 

 

• Lisatud võimalus kasutada E-mailide seadistuse väljale „Süsteemist“ asetatud saatjat 

Tellimustest ja Pakkumistest koostatud e-mailidel. 

Antud funktsioon võimaldab lahendada olukorra: kasutajale ei ole koostatud postkasti, kuid ta 

soovib koostada Tellimustest või Pakkumistest e-maile ja neid välja saata. Sellisel puhul 

kasutatakse saatjana seadistusse määratud Postkastil olevat nime ja aadressi.ˇ 

LOGISTIKA 
• Lisatud võimalus automaatselt uuendada kinnitamata lähetuste maatriksis olevate Laos ja 

Lähetatud koguseid Laosissetuleku kinnitamisel. 

Kui lähetuse koostamise hetkel ei olnud laos piisavalt kaupa, kuid Lao sissetulekuga kauba 

kogus suureneb, uuendatakse kinnitamata Lähetusel olevad kogused automaatselt ja neid ei 

pea käsitsi muutma. 

 

• Artiklisedelite dokumendimallile lisatud võimalus trükkida välja Baashinda koos käibemaksuga. 

 

• Lisatud võimalus kuvada hoiatust kui seeria- või partiinumbrit kasutatakse laodokumentidel 

artiklitega, millel seerianumbri või partiinumbri jälgimine ei ole aktiveeritud. 
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• Muudetud kreeditarvest automaatselt koostatud Laosissetulekut. Laosissetulekule on lisatud 

kommentaar viitega kreeditarvele ning lühitee koostatud dokumendile.  

 

• Muudetud laoliikumise kaardi C osa. Nüüd on näha kogust ja seerianumbrit ühes aknas. 

 

• Lisatud uus aruanne „Müüdud artiklid lähetusaadressile“. Aruanne võimaldab kuvada kliendi 

erinevatele lähetusaadressitele saadetud kaupade infot. 

 

• Eemaldatud Lao asukohtadega seotud liigsed väljad. 

 

• Täiendatud vöötkoodide skaneerimise funktsionaalsust.  

Lao ja Müügiga seotud dokumentidel (nt. Lao sissetulekud, Lähetused, Inventuurid, 

Tellimused, Arved jne.), muudetud vöötkoodi skaneerimise funktsionaalsust.  

Skaneerides vöötkoodi, leitakse vastav artikkel Artikli koodi, Vöötkoodi, Alternatiivkoodi või 

EAN koodi alusel.  

Artikkel asetatakse kaardi maatriksisse uue reana või juhul kui sama artikkel on juba olemas, 

siis suurendatakse vastava rea kogust 1 võrra. 

Kui artiklil on määratud Seeria- või Partiinumbri jälgimine, siis kuvatakse pärast artikli 

asetamist automaatselt aken, kuhu saab skaneerida Seeria- või Partiinumbri. 

 

MÜÜGIARVED 
• Arve maatriksisse lisatud väli „Parim enne“.  

Parim enne välja kuupäeva on võimalik saata e-arvel või trükkida välja arve dokumendile. 

 

• Viitenumber 

- Lisatud võimalus muuta arve viitenumbrit käsitsi. Tähele tasub panna, et kui käsitsi 

sisestatud viitenumber ei vasta standardile, siis võib kliendil tekkida probleeme arve 

tasumisega. Juhul kui viitenumbrit käsitsi ei sisestata, genereeritakse automaatselt kliendi- 

või arvepõhine viitenumber. 

- Lisatud võimalus kanda Tellimusel olev Viide üle Ettemaksuarve ja Müügiarve Viitenumbri 

osale. 

- Lisatud võimalus genereerida kontaktipõhine viitenumber otse kontakti kaardi 

Operatsioonide menüüst. 

 

• Laekumised 

- Arve asetamisel Laekumise maatriksisse kuvatakse hoiatus kui sama arve on juba korra 

asetatud. 

- Muudetud Ettemaksunumbri valimist Laekumisele ettemaksu kinnikandmisel. 
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Sisestades Laekumisele Tellimuse numbri, genereeritakse Tellimuse numbriga identne 

viitenumber. Juhul kui sama Tellimuse kohta sisestatakse rohkem kui üks ettemaks, 

lisatakse tellimuse numbrile järjekorranumber, et tagada Ettemaksunumbri unikaalsus. 

 

• Aruanded 

- Lisatud uus aruanne „Artiklite statistika klientide lõikes“. Aruandes kuvatakse artiklite 

müügiinfot erinevate klientide lõikes. 

- Täiendatud aruannet „Kontaktide nimekiri“. Lisatud võimalus kuvada ainult neid kontakte, 

kellel on e-arvete saatmine aktiveeritud. 

- Muudetud aruannet „Klientide statistika“. Lisandus võimalus määrata artiklite vahemik. 

KLIENDIHALDUS 
• Muudetud Kliendikirja kaarti. Lisatud uued märkeruudud e-maili aadresside kasutamiseks. 

Kasutada saab Kliendi peamist e-maili, Kõikide kontaktisikute e-maile või Peamise kontaktisiku 

e-maili. 

 

• Lisatud võimalus kasutada E-mailide seadistuse väljale „Süsteemist“ asetatud saatjat 

Tellimustest ja Pakkumistest koostatud e-mailidel. Antud funktsioon võimaldab lahendada 

olukorra, kus soovitakse, et kõik programmist välja saadetud Pakkumised ja Tellimused oleksid 

ühelt saatja aadressilt. 

 

• Muudetud hooldust „Lisa/eemalda klassifikaator artiklilt“. Täpsustatud väljade nimetusi. 

• Koosta menüüs „Töövoo tegevus“ ümber nimetatud „Tööülesandeks“. 

 

• Muudetud Müügitoru käitumist.  

- Osaliselt arveldatud müügitellimusi ei eemaldata enam automaatselt torust.  

- Müügitoru saab nüüd Windowsi keskkonnas kerida nii üles-alla kui vasakule-paremale. 

 

PÕHIVARAD 
• Täiendatud aruannet „Amortisatsiooni aruanne“. Lisatud võimalus kuvada ostuarve kuupäeva. 

 

• Muudetud Amortisatsiooni mudeli koostamist. Vaikimisi ümardamine on nüüd „kaks kohta 

peale koma“. 

KORTERIÜHISTU 
• Täiendatud hooldust „Koosta KÜ arved“. Määranguaknasse lisatud võimalus valida kasutatavat 

numbriseeriat. 

 



 
 

 
Excellent Business Solutions Eesti AS  
Ülemiste City, Tallinn 
Tugiliin: 669 1111 / müük: 669 1113  
www.excellent.ee   

10 

• Lisatud „Korterite majandamiskulude aruanne“. 

Aruanne võimaldab saada Kulude ja näitude alusel ülevaate korterite majandamiskuludest ja 

salvestada selle Majandusaasta aruande esitamiseks sobilikult Exceli failina. 

ÜLDINE 
• Lisatud seadistus „Minu Pankade info“. Seadistusse on võimalik lisada erinevate pankade 

arveldusarveid ja kuvada neid dokumendimalli väljatrükil. 

 

• Eemaldatud võimalus logida sisse kasutajaga, kellele on määratud „Sisenemise e-mail“, kuid 

kasutaja ei ole valideeritud ja puudub andmebaasi salasõna. 

 

• Uue isiku loomisel lisatud hoiatus „Koosta postkast“.  

Postkasti loomise järel on võimalik kasutajal saata otse programmist e-maile ning kasutada 

põhiaknas otseteede keskuse funktsionaalsust. 

 

• Isiku kaardil muudetud keelekoodid keelte nimetuste vastu. 

 

• Muudetud XML sisuga failide salvestamisel vaikimisi failiformaati Windowsi keskkonnas. 

Enam ei pakuta XML failidele vaikimisi tekstifaili laiendit. Failid salvestatakse automaatselt õige 

laiendiga „.xml“. 

 

• Uuendatud algseadistuste faile uue ettevõtte loomisel. NB! Uute failide kasutuselevõtmiseks 

võib olla vaja programm kasutaja arvutisse uuesti installeerida. 

SCORO LIIDES 
• Lisatud võimalus koos arvetega edastada kasutatavad objektid Scorost Standard Booksi ja 

vastupidi. 

 

• Scoro arve projektikood edastatakse Standard Booksi objektina. 

 

• Lisatud riigi koodi lugemine Standard Booksi edastatavatel kontaktidelt. 

 

• Lisatud Scoro arve numbri salvestamine Standard Booksi edastatavatel müügiarvetel „Ametlik 

ser.nr.“ väljale 

 

• Lisatud kontode importimise funktsionaalsus. Scorost edastatavate müügi- ja ostuarvetega 

võetakse vastu ka kontod. 

 

• Muudetud tasumistingimuste ja arvetüüpide tuvastamise funktsionaalsust.  
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• Lisatud valuutakursside tuvastamise funktsionaalsus Scorost Standard Booksi edastatavatel 

ostu- ja müügiarvetel. 

TELEMA LIIDES 
• Lisatud võimalus saata dokumente uuesti Telema keskkonda, ilma et peaks kustutama 

järjekorrast vigase kaardi. 

 

• Lisatud vaheregister „Vigased e-müügitellimused“.  

Antud registrisse salvestatakse saabunud tellimused, mida ei olnud võimalik automaatselt 

salvestada Tellimuste registrisse, vigaste või puuduvate andmete tõttu. 

 

• Muudetud arve koostamise funktsionaalsust kui on märgitud seadistus „Koosta arve lähetuse 

alusel“. EDI-klientide puhul arvestatakse ainult Tarnekinnitusel olevaid artikleid ja koguseid, 

mitte lähetusel olevaid. 

 

• Muudetud täpsemaks artikli tuvastamist erinevatel imporditavatel dokumentidel. 

• Lisatud võimalus koondsaatelehel summeerida kogused ühe partiinumbri lõikes. 

• Lisatud võimalus määrata vaikimisi ladu Telema süsteemist saabunud tellimustele. 

• Lisatud võimalus kasutada Kliendi ja Lähetusaadressi nimena failis olevate nimede asemel 

Standard Booksi andmebaasis salvestatud nimesid kliendikaardil ja lähetusaadressi kaardil. 

REST API 
• Parandatud summa arvutus ühikuhinna ja koguse edastamisel POST meetodiga. 

• Muudetud struktuuriartiklite asetamist POST meetodit kasutades. 

• Muudetud kasutajaõiguste kontrolli POST ja PATCH meetodi kasutamisel. 

• Parandatud Laekumise kaardil ettemaksu välja täitmisel 0 summaga rea tekkimine. 

• Muudetud IP aadressi piirangu kontrolli REST API kasutamisel. 

• Muudetud Tellimuse maatriksisse kirjelduse ja summade lisamist POST ja PATCH meetodiga. 

• Muudetud REST API päringute vastuste tagastamise formaati. 

• Muudetud mitmerealiste Arve summeerimist POST meetodit kasutades. 

 


