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Що ж очікувати від нової 
конфігурації?

 Виключно на керованих формах

 Підтримка роботи у режимі «тонкого клієнта» та «веб 

клієнта»

 Розроблена на сучасному інтерфейсі «Таксі»:

• великий шрифт;

• збільшено робочий простір;

• нова система навігації: панель інструментів, панель

відкритих вікон, меню розділів;



Нові функціональні можливості

Структура інтерфейсу:



Нові функціональні можливості

 Інтерфейс «Таксі» дозволяє настроювати розташування вікон і
кнопок, доступні документи і довідники.

 Настройка початкової сторінки (Головне меню – Вид) дозволяє
додати на початкову сторінку різні журнали документів. Наприклад
«Журнал операцій».



Нові функціональні можливості

Настройка панелі розділів (Головне меню – Вид) дозволяє
змінити склад розділів



Нові функціональні можливості

Розташування панелей та їх склад в робочому вікні можна
змінювати під конкретного користувача (Головне меню –
Вид – Настройка панелей).



Нові функціональні можливості

Об'єкти Панелі розділів (документи, довідники, журнали) зібрані у 
Панель функцій, що складається з:

- Панелі навігації;

- Панелі дій



Нові функціональні можливості

Склад Панелі функцій кожного розділу також можна настроювати
самостійно, під конкретного користувача скориставшись Настройками
навігацій та дій.

Наприклад у розділі «Банк і каса» окрім доступу до журналу документів, за
допомогою Настройки дій можна настроїти можливість швидкого створення

документу «Авансовий звіт».



Нові функціональні можливості



Зарплата та кадри





КАДРОВИЙ ОБЛІК



Кадровий облік

 Нові форми кадрових документів

У кожному документі один співробітник

 При переході на редакцію 2.0 введені раніше кадрові накази 
переформовуються у нові документи

Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або 
зовнішнє сумісництво) вказується для співробітника в кадрових наказах

 У редакції 1.2

• Вид зайнятості та основне призначення визначається в довіднику 
«Співробітники»

• Зміна основного призначення або виду зайнятості можлива через 
процедуру звільнення, створення нового співробітника і повторного 
прийому на роботу

 У редакції 2.0

• Вид зайнятості вказується в наказі про прийом

• Зміна виду зайнятості можлива за допомогою кадрового переведення

Основне призначення (місце роботи) працівника визначається 
автоматично за даними кадрового обліку



Документ «Кадрове переміщення» з подвійною 

функціональністю:

Можливість фіксувати зміну тільки кадрових даних:

 зміна місця роботи;

 зміна виду зайнятості.

Можливість фіксувати зміну тільки даних про оплату праці:

 нарахування, утримання, ЄСВ;

 допомагає уникнути формування зайвих кадрових рухів;

 замінює існуючий у редакції 1.2 окремий документ 

«Введення відомостей про планові нарахування 

працівників організацій».

Можливість відображення за двома розділами обліку 
одночасно

Кадровий облік



Кадровий облік
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Спрощено введення інформації про планові нарахування 

в кадрових документах

Редакція 1.2

Потребувалося вказання дії над кожним

нарахуванням, що змінюється/видаляється

Редакція 2.0

Тепер кожен документ завжди відображає

актуальний стан планових нарахувань

• зміни

• нові нарахування додаються

• нарахування, що скасовуються, видаляються

Кадровий облік



Кадровий облік



Кадровий облік

18



Кадровий облік

 Можливість

ведення

«Спрощеного

кадрового

обліку»



Можливість ведення «Спрощеного кадрового обліку»

 Без необхідності оформлення кадрових документів

 Обмеження спрощеного обліку

 Відсутність історії зміни даних

 У тому числі в середині розрахункового місяця

 У тому числі дані про розміри нарахувань

 Можливий перехід від спрощеного до повного обліку

 З формуванням наказів на прийом на роботу і звільнення

Кадровий облік



Кадровий облік
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 Налаштування видів розрахунку для нарахувань і утримань

 Види нарахувань за замовчуванням (додано відпустки і
лікарняні)

Розрахунок заробітної плати
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Спрощений розрахунок зарплати

Працює тільки при спрощеному кадровому обліку (настройка Параметрів обліку)

Спрощений кадровий облік можна вести і з повним розрахунком заробітної
плати

Максимально спрощений вид документів з мінімумом налаштувань

Всі нарахування працівникові одним рядком
•у стилі «Бухгалтерія 7.7»

Склад колонок (видів нарахувань) в документі налаштовується користувачем
•Оклад по днях

•Індексація

•Будь-які додаткові нарахування фіксованою сумою

ПДФО та ЄСВ не змінюються
•Але при такому обліку вони можуть працювати в повністю автоматичному режимі

При необхідності можливий перехід до повного обліку без втрати введених
даних і необхідності перерахунку

Розрахунок заробітної плати



Розрахунок заробітної плати



Формування проводок з нарахування заробітної плати 
можливо в двох режимах

Безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні)

 Проводки у документі не редагуються

 Доступний загальний механізм ручних коригувань проводок

Окремим документом «Відображення зарплати в бухгалтерському
обліку» в кінці періоду

Розрахунок заробітної плати



Розрахунок заробітної плати



Оформлення відомостей на виплату заробітної плати

Здійснюється через банк і касу за допомогою окремих

документів

«Відомість в банк»

«Відомість в касу»

Використовувані раніше документи «Зарплата до виплати»

перейменовані в «Відомість на виплату зарплати»

Розрахунок заробітної плати



Зміна реєстрації способу виплати заробітної плати за 
співробітниками

У редакції 1.2

 Спосіб виплати «Через касу» або «Через банк» фіксувався для
кожного співробітника

 Документом вводилися дані про «банківські картки» в рамках
«Банку»

У редакції 2.0

 Оформлення виплати будь-якого співробітника можливо і через
банк, і через касу

 Ведеться облік «зарплатних проектів» (договорів з банком):

• можливо кілька проектів для кожного банку

• виплата через банк можлива як за зарплатним проектом, так і без
нього.

 В рамках «зарплатного проекту» ведеться облік особових рахунків
співробітників, у періодичному регістрі відомостей

Розрахунок заробітної плати



Можливість змінювати макети 
друкованих форм



Додаткові звіти для моніторингу 
активності користувачів



Можливість самостійного налаштування 
резервного копіювання



Загальна інформація
Інформаційний лист № 2016-1005 

від 24.10.2016 р. 

 Перехід на редакцію 2.0 - оновленням інформаційної бази

редакції 1.2 «Бухгалтерія для України». Оновлення

виконується в режимі «Конфігуратор» з версії не нижче

1.2.37.1.

 Підтримка редакції 1.2:

 зміни законодавства будуть підтримуватися;

 розвиток функціональності не передбачається.

 Підтримка редакції 1.2 планується до закінчення термінів

здачі річної звітності за 2017 рік (орієнтовно до кінця квітня

2018 року). У разі зміни термінів і правил підтримки –

інформація буде доведена до користувачів і партнерів за

допомогою інформаційних листів.



Дякую за увагу!
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