«Стиль» - Банк Клієнт
Історія змін
4.47.013 -> 4.47.014 (31/03/2021)
1. Додана можливість ведення списку зображень, документів та ін., пов'язаних з
контрагентом;
2. Для видалення відправлених і квітованих документів комбінація клавіш Ctrl+Alt+F8
замінена на Ctrl+Delete;
3. В настроюваннях зв'язку по FTP протоколу прибрана можливість перевстановлення
шляху до папок IN і OUT;
4. Виправлена помилка при створенні PDF з кольоровими зображеннями (формувалися
чорно-білі);
5. Приклади типів документів за зарплатними проектами (1001,2001) переведені на
роботу з IBAN:
◦ структура таблиць;
◦ шаблон імпорту "Імпорт заробітної плати (XLS)" (E292n2920001.TXT);
◦ шаблон друку зарплатної відомості документа 1001 "Виплата заробітної плати
(ПД)" (E20n200010.TXT);
◦ шаблон друку зарплатної відомості документа 2001 "Виплата заробітної плати
(ПВ)" (E21n210005.TXT);
◦ видалено шаблони друку зарплатної відомості (E20n200001.TXT,
E21n210001.TXT);
◦ тестовий файл для імпорту "Salary_Example.xls".
6. Приклади типових операцій переведені на роботу з IBAN:
◦ оплата за телефони Vodafon
(O0000003.TXT);
◦ оплата за телефони Life Cell
(O0000001.TXT);
◦ оплата за телефони VeltonTelecom (O0000004.TXT);
◦ оплата за телефони InterTelecom (O0000002.TXT).
7. В шаблони друку виписок та залишків по рахунках дадан час виписки, що друкується.
(Остаточна виписка завжди має час 23:59):
◦ "Виписка по рахунку (XLS)"
(E23n230015.TXT);
◦ "Виписка_по_рахунку"
(E23n230001.TXT);
◦ "Виписка_по_рахунку з часом" (E23n230002.TXT);
◦ "Залишки по рахункам"
(E23n230010.TXT);
◦ "Залишки по рахункам в гривнi" (E23n230011.TXT).
8. Додан шаблон друку реєстров виписок "Реєстр виписок за iнтервал дат (XLS)"
(E23n230018.TXT).
9. Знижено ризик блокування модулів комплексу з боку антівірусних програм.
10. Пакети встановлення та оновлення комплексу переупаковні у формат zip, що дозволяє
розгортати їх вбудованими засобами Windows.
11. Додана можливість в графічних звітах виводити штрих-коди і QR-коди.
4.47.012 -> 4.47.013 (09/03/2020)

1. Виправлена помилка при імпорті платіжних документів в разі відкриття форми і
наявності рахунка в форматі IBAN - рахунок не переносився в форму;
2. Додана можливість прийому файлу #99 - курси валют НБУ;
3. Заборонено підпис платежів, якщо в дебеті або кредиті вказано рахунок не в форматі
IBAN;
4. Додана можливість зберігання фільтрів в списках контрагентів (по найменуванню, по
рахункам), в списку поштових індексів, в списку виписок за інтервал;
5. Додано файл допомоги на українській мові.
4.47.011 -> 4.47.012 (31/10/2019)
1. Виправлена помилка формування імені файлу при підготовці до відправки в разі
переходу на нову добу без виходу з програми - лічильник пакетів обнулявся, а номер
дня залишався без зміни.
4.47.010 -> 4.47.011 (22/10/2019)
1. Додана можливість копіювання через буфер обміну чисел з роздільником цілої та
дробової частин комою;
2. Додана можливість копіювання через буфер обміну рахунка в форматі IBAN;
3. Додана можливість прийому файлів $U структури згідно останнього опису інтерфейсу
між САБ і СЕП НБУ;
4. Додана можливість копіювання в буфер обміну всьго чи частини повідомлення про
помилку:
5. Відновлена можливість вставки пароля з буфера обміну в настроюваннях зв'язку з
банком.
4.47.009 -> 4.47.010 (09/08/2019)
1. Відновлена можливість вставки паролів з буфера обміну;
2. Під час встановлення оновлення програми виключено оновлення шаблонів DBF
(експот/імпорт);
3. У збірку проекту включений старий (32 розрядний) варіант бібліотеки архівування
(zlib.dll).
4.47.008 -> 4.47.009 (06/08/2019)
1. Виправлена помилка при імпорті виписок по рахунках у валюті - замість суми у
валюті імпортувався еквівалент.
4.47.007 -> 4.47.008 (04/08/2019)
1. Доопрацьовані шаблони поштових повідомлень і звітів.
4.47.006 -> 4.47.007 (01/08/2019)
1. Розширено можливості конструктора типових операцій, фінансових документів і
шаблонів поштових повідомлень - додана можливість вибору поля "Рахунок або IBAN
(якщо є)";
2. Додана можливість імпорту шаблонів графічних і XLS звітів, отриманих версіями
програми до 4.46.

4.47.005 -> 4.47.006 (26/07/2019)
1. Доопрацьовані шаблони поштових повідомлень і звітів.
4.47.004 -> 4.47.005 (18/07/2019)
1. При виборі зі списку контрагентів по найменуванню не переносився IBAN рахунку;
2. Додано автоматичне оновлення типів документів після оновлення версії;
3. Доопрацьовані шаблони поштових повідомлень і звітів в частині заміни найменування
банку (ПАТ -> АТ);
4. Доопрацьовано тип документа "Платіжне доручення SWIFT".
4.47.003 -> 4.47.004 (01/07/2019)
1. Розширено можливості конструктора типових операцій, фінансових документів і
шаблонів поштових повідомлень - додана можливість вибору з довідника "Свої
рахунки в банках" (довідник "Контрагенти по рахунках" з фільтрацією за
ідентифікаційним кодом підприємства);
2. Доопрацьовані шаблони поштових повідомлень;
3. Додано автоматичне оновлення стандартних звітних форм після оновлення версії.
4.47.002 -> 4.47.003 (31/05/2019)
1. У всіх списках, в яких відображається рахунок додано колонку з контрольною сумою
IBAN рахунку.
4.47.001 -> 4.47.002 (08/05/2019)
1. Додана можливість додавання рахунків IBAN з нулями, що лідирують;
2. Додана можливість прямого введення рахунку контрагента в документі.
4.46.003 -> 4.47.001 (03/04/2019)
1. Відповідно до вимог НБУ додана робота з рахунками в форматі IBAN;
2. В поставку включені змінені шаблони звітних форм, імпорту та поштових
повідомлень.

