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Funkcionālās zonas Funkcija 

Alga Algu apstrādei ir pārveidota tā, lai sniegtu vairāk konsekventu lietotāja interfeisu 

ar vienkāršotu uzstādīšana un datu ierakstu.  

Bankas, budžets, atbilstību un 

pamatlīdzekļu 

Izveidotu un apstiprinātu budžeta plānus 

Biznesa informācija Atbalsta datu nodalījumiem kubi 

Biznesa informācija Atbalsta datu nodalījumiem ziņojumi 

Biznesa informācija Atbalsts enerģijas View 

Biznesa informācija Atbalsts ziņojumu serveros, kuros darbojas režīmā, kas integrēts SharePoint 

Biznesa informācija Uzlabojumiem galveno veiktspējas rādītāju (KPI) 

Biznesa informācija Uzņēmuma portāla diagrammas kontroles attīstītājs darījumu un kopējo darījumu 

datiem Web vietas Uzņēmuma portāls 

Biznesa informācija Windows PowerShell komandas izvietošanu kubi 

Budžeta plānošana Budžeta plānošanas pievienotās 

Budžeta veidošana Izveidotu un apstiprinātu budžeta plānus 

Datu sadalīšana Datu nodalījumiem ir iespējota atbalstīt datu izolācija 

Klientu un serveri Microsoft Dynamics AX 2012 datu bāzes sadalīšana divās datu bāzēs (serveris) 

Klientu un serveri Uzlabojumi, kas nosaukts lietotāja licenču skaits atskaites (serveris) 

Konta ieņēmumi Brīva teksta rēķina rindās ieraksta izmaksas 

Konta maksājumi Integrēt maksājumu kalendāra kontrolēt maksājumu izpildes datumus 

Konta maksājumi Koriģēt nodokļu rēķina rindā 

Krājuma pārvaldība Kopīgu produktu atjaunināšanas pakalpojumu 

Krājuma pārvaldība Krājumu daudzumu krājumu nozvejas svars tiek aprēķināts automātiski 

Krājuma pārvaldība Loma centra uzlabojumi piegādes ķēdes pārvaldības jomā 

Lean manufacturing Atjauninātu liesās ražošanas līdzekļi 

Mazumtirdzniecība Darba laika uzskaite 

Mazumtirdzniecība Grupas un atribūti grupas un atribūti attiecas uz produktu un kategoriju katalogs 

Mazumtirdzniecība Interneta veikali 

Mazumtirdzniecība Ir pieejami mazumtirdzniecības POS papildu produktu informācija 

Mazumtirdzniecība Jaunināt uz pasaules veikalu un darbinieku ID 

Mazumtirdzniecība Klientu pasūtījumu no tiešsaistes veikaliem 

Mazumtirdzniecība Klientu vērstu ierīce atbalsta 

Mazumtirdzniecība Krājumu pārvaldības uzlabojumi 

Mazumtirdzniecība Mazumtirdzniecības Microsoft Dynamics AX tiešsaistes pasūtījumu izpildei 

Mazumtirdzniecība Mazumtirdzniecības modulis atbalsta katalogu pārvaldīšanai 

Mazumtirdzniecība Mazumtirdzniecības ziņošana, uzlabojumi 

Mazumtirdzniecība Multi-Version punktu, sale (POS) atbalsta jaunināšanas laikā 

Mazumtirdzniecība Omni-channel mazumtirdzniecības ieguldījumu E-komercijas: līdzekļi palīdzēs 

ieviest, pārvaldīt un pielāgot tiešsaistes pārdošanas kanālu, kas ir pilnībā integrēts 

ar Microsoft Dynamics AX 

Mazumtirdzniecība Papildu klientu informāciju mazumtirdzniecības POS 

Mazumtirdzniecība Paplašināt esošo pakalpojumu par punktu, kas ietver tiešsaistes veikalu 

pārdošanas cenu 

Mazumtirdzniecība Pievienojot izmeklēšanas formu, lai skatītu darbības tiešsaistes veikalos 
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Funkcionālās zonas Funkcija 

Mazumtirdzniecība POS aparatūras uzlabojumus 

Mazumtirdzniecība Publicēt mazumtirdzniecības produktu katalogus, izveidot produktu sarakstus 

tiešsaistē kanālus 

Mazumtirdzniecība Sastāvdaļu nosaukumi ir mainījušies. 

Mazumtirdzniecība Skatiet un labojiet mazumtirdzniecības POS klientu informāciju 

Mazumtirdzniecība Sniedz iespēju manuāli ievadiet kupona kods atlaižu pievienošana 

Mazumtirdzniecība Store locator service tika pievienota interneta veikalos un mazumtirdzniecībā 

Mazumtirdzniecība Tiešsaistes tirgi 

Mazumtirdzniecība Uzlabota izsekošana un diagnostika 

Mazumtirdzniecība Uzlabota mazumtirdzniecības POS pieredze 

Mazumtirdzniecība Uzstādīšanas uzlabojumiem mazumtirdzniecībā komponentiem 

Microsoft Office 

pievienojumprogrammas 

Lokalizēt datus Microsoft Office pievienojumprogramma 

Microsoft Office 

pievienojumprogrammas 

Microsoft Office pievienojumprogrammas uzlabojumi 

Microsoft Office 

pievienojumprogrammas 

Veidni, kas izveidota, izmantojot pievienojumprogrammu Office bloķēšana 

Pārdošana un mārketings Atjaunināt bez taras, puse ierakstiem, kas piešķirti adrešu grāmatu sarakstu 

Pārdošana un mārketings Atjaunināt puse no personu reģistra nosaukums 

Pārdošana un mārketings Gadījumos ir nodrošināti ar lietu kategorijas 

Pārdošana un mārketings Kampaņas vai zvanu saraksta mērķi ieraksta radīt svina vai iespējas ierakstu 

Pārdošana un mārketings Pārdošanas un mārketinga lomu centriem un pārskata sniegtās informācijas 

atjauninājumus 

Personāla vadība Atbilstības noteikumi paredz lielāku kontroli un mazāk kļūdas, parakstoties uz 

priekšrocībām darba ņēmējiem 

Personāla vadība Darbinieku izglītība uzlabojumi 

Personāla vadība HR apmācības un attīstības vadītāja lomu Center 

Personāla vadība HR manager lomu Center 

Personāla vadība Importēt darba ņēmēju informēšana 

Personāla vadība Izmantot darbības procesu, ar papildu darbplūsmas, lai apkopotu informāciju un 

izsekot vēsturi, kad pozīcijas tiek izveidotas vai rediģētas 

Personāla vadība Izveidot budžetu, piepildīts vai vakanto amatu 

Personāla vadība Kopēt esošo pozīcijām, masveida atjaunināšanas pozīcijas un bloka pozīcijas 

uzdevumi 

Personāla vadība Personāla vadītāja lomu Center 

Personāla vadība Pielāgot vairākas vērtības režģī kompensācija vienlaikus par fiksētās 

kompensācijas plāniem 

Personāla vadība Uzlabojumiem labumu setup un priekšrocības saraksta lappuses 

Personāla vadība Var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzēji un pieņemt vai nodot darbiniekiem 

norobežota seansi 

Personāla vadība Varat pieprasīt pretendentiem un darbiniekiem nodot dažus testus, iegādāties un 

turēt noteiktu pozīciju 

Preču informācijas pārvaldība Konfigurācijas produkta konfigurēšanas rīku forma ir vieglāk paplašināmas 

Preču informācijas pārvaldība Uzlabojumi, lai plānošanas rīki 
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Funkcionālās zonas Funkcija 

Preču informācijas pārvaldība Uzlabojumus ražošanas informāciju, apstiprināšanas un aprēķina darbinieka 

reģistrāciju projekcijas darbavietu un darbinieku kavējumu apskatu 

Preču informācijas pārvaldība Uzlabotas modelēšanas iespējas produkta configurator 

Projektu uzskaite Fondu projektu līgumu rezervēšana 

Projektu uzskaite Izvēlieties budžeta korekcijas vērtības modeli 

Projektu uzskaite Opciju, lai noteiktu projekta izmaksu cena kā efektīva darba likme 

Projektu uzskaite Paplašināto atbalstu projekta budžeta pārbaudes, saglabājot dokumenta rindas 

Projektu uzskaite Projekta krājumu preču saņemšanas bez krājumu vajadzību patēriņu 

Projektu uzskaite Projekta rēķina priekšlikumu un projekta dokumentu drukas uzlabojumi 

Projektu uzskaite Starpuzņēmumu resursu plānošanu un UX uzlabojumus, kas ļauj 

Projektu uzskaite Uzlaboto atbalstu projekta tāmes un ieņēmumu atzīšana 

Publiskais sektors Budžeta analīze apsekojuma (valsts sektorā) 

Publiskais sektors Uzlabot valsts sektora loma centrus un biznesa informācijas satura 

Ražošanas procesa, ražošanas 

un loģistikas 

Nodrošina ķimikāliju ražotājiem ar rīkiem, kas aktīvi, ekspluatācijas izmaksas, 

vadīt un uzraudzīt ietekmi uz lēmumiem par pasūtījumiem, ražošanas, noliktavas 

un izplatīšanas 

Sagāde un avoti Auto pārdošanas izmaksas, pamatojoties uz līmeņu un veidu piegādes 

pasūtījumus 

Sagāde un avoti Datu nodalījumu pievieno pasūtījumu pārvaldības modernizācija 

Sagāde un avoti Integrācijas preču atgriešanas pasūtījumi un pārdošanas līgumi 

Sagāde un avoti Izmaiņu pasūtījumu pārvaldības līdzekļus 

Sagāde un avoti Jaunu kreditoru reģistrācijas procesu uzlabojumus 

Sagāde un avoti Piepildījumu, pirkšanas pieprasījuma pieprasījuma orchestrated ar vispārējā 

(grafika) plānošanā 

Sagāde un avoti Produktu meklēšana vietnē darbinieku pakalpojumi 

Sagāde un avoti Uzlabojumus iepirkuma pasūtījuma maiņa vadības process 

Uzņēmuma portāls Web vietas Uzņēmuma portāls Microsoft Dynamics AX 2012 R2 atbalsta 

Microsoft SharePoint 2013 produktus un tehnoloģijas 

Uzskaites sistēma Konfigurēt periodisku grafiku pakešuzdevumu dzēšamo iepirkuma uzkrājumu 

produktu saņemšanas avota dokumentu 

Uzstādīšanu un upgrade Datus sadalītu piešķiršana uzņēmumiem, kas jaunināšanas laikā 

Virsgrāmata Atbalsta paplašināta noklusējuma apraksts 

Virsgrāmata Atjauninājumi ir pieejami, lai Virsgrāmatas atskaites 

Virsgrāmata Fiksētie finanšu dimensijas vērtības 

Virsgrāmata Jaunā sistēma valūtas kursu imports 

Virsgrāmata Juridiskās personas var būt vairāk nekā viens konts konsolidāciju. 

Virsgrāmata Konfigurēt periodisku grafiku pakešuzdevumu dzēšamo iepirkuma uzkrājumu 

produktu saņemšanas avota dokumentu 

Virsgrāmata Koplietojamie saraksti galvenais konts 

Virsgrāmata PVN reģistrācijas numuri, kas definētas pušu adreses ieraksta līmenī 

Virsgrāmata Starpvienumu uzskaite 

Virsgrāmata Valodas tulkojumi galvenā konta nosaukums un finanšu dimensijas aprakstu 

Virsgrāmata Virsgrāmatas bilances tiek atjaunotas, kad process ir bilances 

  



6 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 jaunu funkciju saraksts 

 

Valsts/reģions Funkcija 

Austrumeiropa Atjaunināt nodokļu atskaitēm, kuru pamatā ir PVN reģistra datums 

Austrumeiropa Bankas konta darījumiem un naudas norēķinos par Austrumeiropas valstu valūtas kursa 

korekcijas 

Austrumeiropa Debitora rēķinu numerācijas Lietuva un Latvija 

Austrumeiropa Debitora un kreditora nosegšanas darbības var apskatīt tagad noteiktu apmaksas tipu 

Austrumeiropa Eiropas Savienības (ES) pārdošanas saraksta pārskatu par Austrumeiropu 

Austrumeiropa Iemesla koda atbalsta projekti 

Austrumeiropa Intrastat pārskatiem par austrumu Eiropas valstīs/reģionos 

Austrumeiropa Kārta pamatlīdzekļa nolietojuma summas austrumu Eiropas valstīs/reģionos 

Austrumeiropa Korekciju grāmatojumi lieto tagad storno grāmatvedības principu visā Austrumeiropā 

Austrumeiropa Labots rēķinu 

Austrumeiropa Pamatlīdzekļu inventarizācijas ziņojumā 

Austrumeiropa Pirmsiegādes pamatlīdzekļu apstrāde 

Austrumeiropa PVN direktīvas uzdruku uz pārdošanas rēķiniem. 

Austrumeiropa Veikt maksājumus, izmantojot Austrumu Eiropas valstīs un reģionos avansa turētāji 

Beļģija Aizstāt iesniedza ES pārdošanas sarakstā atskaites, PVN deklarācijas atskaites un ikgadējie 

ziņojumi sarakstā Beļģijā 

Brazīlija Atcelt grāmatotās projekta rēķina, Brazīlija 

Brazīlija Atjaunina pārdošanas un pirkšanas operāciju tipi, Brazīlija 

Brazīlija Atjauninājumi uz fiskālo darbību kodi Brazīlija 

Brazīlija Atjauninājumus Virsgrāmatas attiecībā uz Brazīliju 

Brazīlija Atjauninājumus, lai finanšu dokumentu tipus, Brazīlija 

Brazīlija Brazīlijas lokalizācija prasības attiecībā uz mazumtirdzniecības produktu vadības ieviešana 

Brazīlija Finanšu dokumenti un finanšu dokumentu sistēma 

Brazīlija Finanšu dokumentu teksti 

Brazīlija Finanšu iestādēs izmantot, lai grāmatotu pārdošanas un pirkšanas Brazīlijā 

Brazīlija Finanšu iestādēs izmantot, lai grāmatotu pārdošanas un pirkšanas Brazīlijā 

Brazīlija ICMS nodokļu dokumentos attiecībā uz Brazīliju 

Brazīlija Ieturamā nodokļa attiecībā uz Brazīliju 

Brazīlija Importa nodokļu dokumentus attiecībā uz Brazīliju 

Brazīlija Izplatīt tiešās un netiešās izmaksas starp saražotajiem produktiem attiecībā uz Brazīliju 

Brazīlija Nota fiskālo Electronica (NF e) procesu 

Brazīlija Papildinājumus Brazīlijas nodokļu aprēķiniem 

Brazīlija Papildu rēķinu 

Brazīlija Pārbaudīt maksājumu un maksājumu Bordero attiecībā uz Brazīliju 

Brazīlija Pārsūtītu krājumus starp finanšu uzņēmumiem 

Brazīlija Pirkšanas grāmatošana uzlabojumus attiecībā uz Brazīliju 

Brazīlija Projekta debeta piezīmes attiecībā uz Brazīliju 

Brazīlija Projektu vadība un uzskaite 

Brazīlija Sagatavot finanšu dokumentus projekta pārdošanas pasūtījumiem un projekta krājumu 

vajadzības attiecībā uz Brazīliju, grāmatojot pavadzīmi 

Brazīlija Tiešās piegādes procesu Brazīlijas nodokļu dokumentus 
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Valsts/reģions Funkcija 

Brazīlija Uzlabojumi, kas brīva teksta rēķinus, Brazīlija 

Čehijas Republika Čehijas Republika atbalsta notiktu PVN 

Čehijas Republika Nodokļu darbības var iekļaut papildu PVN informāciju 

Čehijas Republika Pusgada nolietojuma pamatlīdzekļu pārdošanu un realizāciju 

Čehijas Republika Termiņatlaides Čehijas Republikā 

Indija Atjaunina jaunināšanas rīku komplekts 

Indija Atjauninājumi uz vispārējo virsgrāmatu un nodokļa izziņu formās 

Indija Atjauninājumus, lai importētu rīkojumus attiecībā uz Indiju 

Indija Atjaunināt informāciju nodokļu korekcijas brīva teksta rēķinu 

Indija Atvērtu debitora rēķinu un norēķinu uzlabojumus attiecībā uz Indiju 

Indija Bill iebraukšanas un Indijas rēķinu reģistrācijas atcelšanu 

Indija Bill ierakstu informāciju tiek novērtēts, pamatojoties uz līnijas, līnijas 

Indija Debitoru un kreditoru rēķinu konti 

Indija Elektronisks faila formāts, TDS un TCS paziņojumus par izmaiņām 

Indija EXIM beznodokļu ievešanas atļauju (DFIA) veicināšanas shēma 

Indija EXIM eksporta veicināšanas kapitālieguldījumu preču (EPCG) veicināšanas shēma 

Indija EXIM nodokļa atmaksas (DBK) veicināšanas shēma 

Indija Globālajā adrešu grāmatā, Indija 

Indija Ieturējuma nodokļa aprēķināšanu kešatmiņas īstenošana 

Indija Incentive scheme EXIM iepriekšēju atļauju (AA) 

Indija Indija atjauninājumus Virsgrāmatas 

Indija Indijas finanšu dimensijas 

Indija Indijas muitas nodoklis un eksporta importa politikas (EXIM), ja tiek izmantots maksas kā 

izdevumu attiecība, saistītie muitas nodoklis tiek aprēķināti uz avansa norēķinu 

Indija Mainīt krājuma tipu uz Indiju 

Indija Manuālās regulēšanas nodokļu 

Indija Nodokļu likmes uzlabojumus attiecībā uz Indiju 

Indija Nolietojuma aprēķins attiecībā uz Indiju 

Indija Numuru sērijas Indijas finanšu dokumentiem un stimulu shēmas izmaiņas 

Indija Organizatoriskā modeļa uzlabojumi attiecībā uz Indiju 

Indija Paaudzes finanšu pārskatu programmā Microsoft ® Excel India 

Indija Pamatlīdzekļu pārsūtīšana uz Indiju 

Indija Paplašināta nodokļu veidu atbalsta pakalpojumu nozares darbības 

Indija Paplašināts nodokļa tips atbalsta projekta darbības procesus, norēķinu un nodokļu norēķiniem 

Indija Pārdošanas un pirkšanas pasūtījumi, uzlabojumi attiecībā uz Indiju 

Indija Pārrēķins no netiešajiem nodokļiem, ko izraisījusi īpašus nosacījumus 

Indija Pienākumi un tiesības pievienot lietotāju lomas pazīmes India 

Indija Piešķirt finanšu dimensijas ierakstus, kas ģenerēta formā Pārsūtīšanas pasūtījumi 

Indija Punktu nodokļu 

Indija PVN preču kodus pārdošanas rēķinos 

Indija Robežlielumu pārsniedz kļūdas/brīdinājuma ziņojumu izņemt no Indijas tiešo nodokļu 

Indija Skatīt un modificēt grāmatvedības ierakstus pirms grāmatošanas Virsgrāmatā 
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Valsts/reģions Funkcija 

Indija SLJL ietekme uz Indijas akcīzes nodokļa funkcionalitāti 

Indija SLJL ietekme uz Indijas pasūtījuma maksājuma funkcionalitāti 

Indija Standarta ievades izvades normas (SION) 

Indija Subledger žurnālu un izplatīšanu saistībā ar Indijas tiešo nodokļu ieviešanu 

Indija Tiek reģistrēts automātiski aprēķinātu nodokli atskaita pie avota (TDS) kad nav pastāvīga konta 

numurs (PAN) 

Indija Tiešo nodokļu ierakstiem, kuri grāmatoti Virsgrāmatā noregulēšanas paņēmiens ir mainījusies. 

Šis rīks aizstāj līdzekli TDS un TCS koriģēšanai, kas tagad ir novecojusi. 

Indija Uzlabojumi attiecībā uz pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus uz Indiju 

Indija Uzlabojumi nodokļu reģistrācijas numurs piešķires 

Itālija Atskaite atjauninās Itālijas finanšu žurnāls 

Itālija Atskaite atjauninās Itālijas melnajā sarakstā 

Itālija Itāliešu PVN maksājumu Atskaite atjauninās 

Japāna Apstiprināt vekseļu 

Japāna Globālajā adrešu grāmatā fonētisko lauku nosaukumiem (GAB), Japāna 

Japāna Japānas finanšu dimensijai atribūtus 

Japāna Konsolidēts mēneša rēķinu 

Japāna Konsolidēts rēķina rēķina rindas 

Japāna Konsolidēts rēķiniem un kredīta vēstules 

Japāna Naudas plūsmas pārskati, Japāna 

Japāna Paaudzes Microsoft Excel Japānas finanšu pārskatus 

Japāna UX uzlabojumi 

Krievija Apmainīties ar korekcijas un peļņas un zaudējumu aprēķina kontā pārskaitījuma ceļā (en route) 

Krievija Aprēķina amortizāciju un pamatlīdzekļu nodokļu reģistru, transportlīdzekļu un nekustamo 

īpašumu 

Krievija Apstrādāt ienākošā PVN un valūtas korekcijas aprēķina 

Krievija Atcelt brīva teksta rēķinus bez korekcijas rēķinu izveide 

Krievija Atjauninājumi uz pirkšanas un pārdošanas pasūtījuma ziņojumus un papildmaksu sadalījums 

kategorijā pamatojoties pasūtījuma rindas 

Krievija Atjauninājumus programmai iepirkuma rēķini 

Krievija Atjauninājumus, lai valūtu novērtējums 

Krievija Atkopt nolietojuma prēmiju par priekšlaicīgi no pamatlīdzekļa pārdošanas 

Krievija Atliktā maksājuma saņemšanas darbībām un atjauninājumus manuāli atlikto maksājumu 

norakstīšanas metodi 

Krievija Atlikto maksājumu norakstīšanas laiks aprēķinu atjauninājumus 

Krievija Atlikto maksājumu PVN atskaitīšana 

Krievija Budžeta kontroles avansa pārskatu 

Krievija Darba procesa (NP) un gatavās produkcijas izmaksu aprēķināšana 

Krievija Datu tipa nodokļu darbības finanšu atskaišu ģenerators 

Krievija Debitoru parādos un kontu kreditoru rēķinus par Krieviju 

Krievija Detalizēta bilance apgrozījuma pārskatu attiecībā uz Krieviju 

Krievija Dimensijas kontrolē norēķinu 

Krievija Drukas pārvaldību preču transporta pavadzīmes 



9 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 jaunu funkciju saraksts 

 

Valsts/reģions Funkcija 

Krievija Dziesmu krājumu bilances apgrozījuma 

Krievija Elektronisko pārskatu 

Krievija Faktūrrēķina ziņojums, ko izdevusi nodokļu aģentiem 

Krievija Glabājumā procesu un uzglabāšanas pakalpojumu summas aprēķināšana 

Krievija Globālajā adrešu grāmatā (GAB.), Krievija 

Krievija Grāmatas saraksti attiecībā uz Krieviju 

Krievija Grāmatot rēķinus, pamatojoties uz pavadzīmes 

Krievija Grāmatvedības un izmaksu aprēķina bojāto produktu un blakusproduktu 

Krievija Ģenerēt PVN deklarāciju atskaite. xls un. XML formātā 

Krievija Iekļaut pārdošanas grāmatas krievu nomaksas eksporta faktūrrēķini 

Krievija Iepriekšējas pielāgošanas avansa turētāji 

Krievija Iespēju automātiski atjaunināt faktūrrēķinu Krievijas pārdošanas rēķiniem pievienojot 

Krievija Iestatītu un kopēt finanšu atskaites izkārtojumu, izmantojot finanšu atskaišu ģenerators, Krievija 

Krievija Inventarizācijas nodošanu iepirkto preču saraksts 

Krievija Izgūt pirkšanas pasūtījumiem vai preču saņemšanas faktūrrēķinu atjaunināšanas forma 

Krievija Izmaiņas Grāmatošanas slānis dubultā noliktava 

Krievija Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa deklarācija 

Krievija Izmaiņas pārdošanas un pirkšanas līgumi 

Krievija Izmaiņas transporta nodokļa deklarācija 

Krievija Izmaiņas uzņēmuma bankas konta stāvokli uz Krievijas Federāciju 

Krievija Izmaiņas zemes nodokļa deklarācija 

Krievija Izmaiņu aprēķināšanai priekšapmaksas summas starpību un maiņas korekcija 

Krievija Izveidot krājumu metodes, lai noteiktu kustības posteņus un bilances apgrozījuma 

Krievija Izveidot un drukāt rēķinu ar transportu un darba biļete, pamatojoties uz pavadzīmi 

Krievija Jaunas prasības attiecībā uz bankas maksājuma rīkojumus 

Krievija Kā daļu no budžeta ne atgūstamā PVN summa 

Krievija Kapitālo remontu pēc pamatlīdzekļu papildnolietojuma 

Krievija Klienta bankas rēķinu elektronisku apmaiņu formātu 

Krievija Koriģēt nodokļu rēķina rindā 

Krievija Krājumu korekcijas, izmantojot korespondējošos kontus un darbību storno 

Krievija Krājumu pārvaldības uzlabojumus procesā attiecībā uz Krieviju 

Krievija Krājumu pielāgojumiem un krājumu segšanas darbības, kuras jākārto. charges code 

Krievija Kredīta korekciju attiecībā uz piegādātāja rēķina un brīva teksta rēķins pirmdokumentus 

Krievija Kreditora rēķiniem nav piesaistīta iepirkuma pasūtījumam un periodiska rēķinus 

Krievija Labošanas un pārskatīto faktūrrēķini 

Krievija Maksājumiem ārvalstu banku kontos banku un adreses informāciju 

Krievija Maksājumu priekšlikumi un norēķini par Krieviju 

Krievija Muitas maksājumu aprēķināšana 

Krievija Nodokļa likme uzlabojumi attiecībā uz Krieviju 

Krievija Nodot īpašuma tiesības uz precēm tranzītā 

Krievija Non-lineārais nolietojums 

Krievija Opciju, lai izmantotu tranzīta rēķina konts, grāmatojot iepirkuma rēķins 
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Valsts/reģions Funkcija 

Krievija Pamatlīdzekļu nodokļu aprēķinu un deklarācijas 

Krievija Pamatlīdzekļu nodošanu Krievijas 

Krievija Papildmaksu sadalījums 

Krievija Pārdošanas un pirkšanas pasūtījumiem un preču saņemšanas, iepakošanas slīdēšanas korekcijas 

attiecībā uz Krievijas Federācijas papildierīces 

Krievija Piešķirtu papildmaksas 

Krievija Pievienot iespēju iestatīt noklusēto krājumu profilu mazumtirdzniecības darbību Krievijā 

Krievija PVN eksporta tirdzniecību 

Krievija PVN reģistrācijas numuri tiek definēti puse ierakstu adrešu ierakstus 

Krievija Radot NVFA uzskaites karti (Nr. MB-2), NVFA paziņojumu par apglabāšanu (Nr. MB-4), un NVFA 

pārskatu rakstiski pie (Nr. MB-8) atskaites 

Krievija Sadales līnijas subledger 

Krievija Storno darbības pārsūtīšanas pasūtījumus 

Krievija Storno darbības pārsūtīšanas žurnālu 

Krievija Storno transakciju grāmatošanu izmaksu vērtības korekcijas krājumu 

Krievija Summu starpības faktūrrēķini 

Krievija TORG 12 un M 15 rēķinu formātiem, Krievija 

Krievija Uzskaitot darba drēbes un īpašu takelāžas, NVFAs 

Krievija Vairāku darbinieku tabulas skaitļus avansa turētāja 

Krievija Valūtas maiņas kursu importēšana CBRF mājas lapa 

Ķīna Importa bankas pārskatu apstiprināšanai pret pārskatu informācija, kas saglabāta 

Microsoft Dynamics AX 

Ķīna Inventarizācijas kopsavilkuma atskaites Ķīnā 

Ķīna Izmaiņas bankas konta saskaņošana un Ķīnas finanšu kalendārs 

Ķīna Ķīna finanšu dimensijai atribūtus 

Ķīna Ķīnas importa apkārtējo reģionu pasta indeksus un 

Ķīna Ķīnas nodokļu integrācijas 

Ķīna Ķīnas nodokļu integrācijas uzlabošana 

Ķīna Ķīnas talonus atjauninājumus 

Ķīna Lietojot brīvā teksta rēķinu izsniedz rēķinu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

Ķīna Mēneša vidējām izmaksām uz Ķīnu 

Ķīna MK versiju salīdzinājums attiecībā uz Ķīnu 

Ķīna Paaudzes Āzijas juridiskās atskaites programmā Microsoft Excel for China 

Ķīna Sadales līnijas subledger 

Ķīna Saglabāt Ķīnas specifisku informāciju juridiskajām personām, kā arī kontu plāna izveidi 

Ķīna Uzlabojumi Ķīnas dokumenti 

Ķīna Virsgrāmatas konti krājumu vērtību vietā 

Ķīna Virsgrāmatas kontu koka struktūrā, lai Ķīna 

Ķīna Ziņot par informāciju, GB/T 24589 2010 in China 

Latvija Izmaiņas pamatlīdzekļu var izsekot un apskatīt 

Lietuva Ievadiet iepakojuma pavadzīmi pamatlīdzekļu nodošana datus uz citu atrašanās vietu 

Lietuva Pamatlīdzekļu remontaforma nodrošina iespēju ierakstīt remonts veikts pamatlīdzekļu 
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Valsts/reģions Funkcija 

Lietuva Rēķinu numerācija un iepakošanas slīdēšanas reģistrācijas izmaiņas 

Meksika Elektronisko rēķinu izkārtojums versija 2.2, CFD un CFDI 3,2 versiju 

Nīderlande SEPA kredīta pārskaitījumu maksājumu formāti ir pieejami 

Norvēģija EHF formātā ir pieejams atgādinājuma vēstules 

Norvēģija Veikt tiešsaistes maksājumu, izmantojot korporatīvo Nordea Netbank 

Polija Dziesmu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) nodokļa identifikācijas informācija 

Spānija Aprēķinātu rēķina izpildes datumu, pamatojoties uz apmaksas datuma ierobežojumus, 

un piegādes datumus, preces vai pakalpojumus Spānijā 

Spānija Ietvert naudas maksājumi, kas saņemti finanšu gada pārskatā spāņu Deklarācija 347 

Spānija Tūlītēju samaksu 

Ungārija Valūtas kursa aprēķini attiecībā uz bankas un kases maksājumiem redizains 

Vācija Aprēķinot Kapitālās izmaksas 

 


