Верзија 0.98
У верзији програма 0.98 (ова верзија се налази на продукцији и тесту) су урађене следеће
исправке:
- Решен је проблем преузимања назива исплатиоца из сертификационе картице (називи
који су садржали наводнике)
- Решен је проблем приказа неисправних описа врсти прихода
- Решен је проблем пријава достављених XМЛ-ом који имају МФП (акција Пошаљи)
- Решен је проблем необавезности података у поље 1.2 за пријаве са прходима који немају
обавезу плаћања доприноса
- Омогућен је унос износа који је већи или једнак 1.000.000 у пољима од 3.9 до 3.16
- Омогућен је унос -1 у пољу 3.8а
У верзији програма 0.99 (која ће бити објављена у понедељак), припремљено је за
имплементацију:
- Акција "Измена" за неисправне пријаве;
- Допуна комбинација врсти прихода и примаоца прихода;
- Приказ свих МФП зависно од врсте прихода;
- Допуна/корекција обрачунских контрола;
Напомена: У току прелазног периода ПУ не издаје ПНБО и налог за плаћање, а пријаве које
прођу све верификације имају коначан статус Исправна.

Портал (верзија 0.99)
- изједначене верзије портала на продукцији и тесту
- интегрисан систем за овласцења (ЈРПО Електронско пословање)
- интегрисани нови дељени шифарници
- додати описи MFP на user interface
- приказ позиција на неисправностима
- усаглашени статуси пријава са coreom
- усаглашене могућности мењања пријава са XLS спецификацијом
- значајно унапређене перформансе импорта великих XML пријава
- додата опција "копирај" која дозвољава прављење нове пријаве на основу тренутне
- додата опција "xml" која приказује xml пријаве
- додата поља 1.5 и 1.5а на преглед пријаве
- омогућена штампа потрврде пријава у статусу ПОДНЕТА и ПРОКЊИЖЕНА

Core подсистем (верзија 0.9.3)
- последње верзије обрачунских алгоритама
- последње верзије матрица обрачуна RO, VanRO, VanRO.604 и оно што је карактеристично
- последња верзија дозвољених примаоца/исплатиоца, дозвољених MFPova
- последња верзија финансијских параметара са верзијама где је то потребно
- Каталог врсте прихода проширен са 4 нове врсте прихода (625000,626000,999000,199000) као и зависни
каталози.
- ћирилични називи неисправности
- усаглашени статуси обраде пријаве са порталом

