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  Уважаеми Колеги, 

 
 Представяме ви важна информация по отношение на развитие на продуктите. Обърнете внимание на 
следното: 

1. В режим на тестване сме на нова версия на Microinvest Архи Pro. Версията на пръв поглед ще е 
подобна, но има няколко изключително важни изменения: 

 Актуализацията ще изисква код за актуализация; 
 Преход на продукта от .NET 2.0 към .NET 4.0. Това означава, че едновременно с актуализацията 

ще трябва на инсталирате и Framework .NET 4. Не сме включили пакета в инсталатора защото 
самият пакет е достатъчно голям, в Windows 10 е вграден и този дистрибутив се актуализира 
непрекъснато; 

 Активирано е облачното архивиране, като това изисква абонамент за използване на услугата от 
продукта; 

 При възстановяване на архиви се предлагат 2 възможности – възстановяване на локален архив 
и възстановяване от облака. Това е организирано като дървовидна структура с папки от архиви; 

 Актуализацията по подразбиране е по 1 път на ден, а не както досега на всеки час; 
 Има оптимизация на максималния брой архиви, като по този начин обхващаме по-големите 

фирми, с много бази от данни. 
Версията е готова, можем да я предоставим за тестване на ограничен брой наши партньори. 

2. Поради еднотипните запитвания по отношение на правата на достъп за нашите продукти, правилата за 
действие са: 

 Давате пълни права (четене и запис) на папка C:\ProgramData\Microinvest за потребител 
Everyone. Ако не виждате такъв потребител, въвеждате го чрез изписване с клавиатурата; 

 Давате пълни права (четене и запис) на ключ в регистъра 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microinvest за същия потребител; 

 Давате пълни права (четене и запис) на ключ в регистъра 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microinvest Delta Pro за същия 
потребител; 

 Давате пълни права (четене и запис) на ключ в регистъра 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microinvest Invoice Pro за същия 

потребител; 
 Давате пълни права (четене и запис) на ключ в регистъра 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microinvest TRZ Pro за същия 

потребител. 
Уверявате се, че работите с последна версия на продуктите, много често в старите версии ключовете се 

достъпват по стар начин, а с всяка актуализация на Windows това се променя. 
 
Подали сме 4 продукта в НАП за лицензиране: 

 Microinvest Склад Pro Light 

 AxisPOS 
 www.InvoicePro.bg 
 Microinvest Invoice Pro 

 
Като цяло ние сме готови и ще публикуваме версиите на продуктите когато имаме обратна връзка от НАП. 

 
 

 
 
 

С уважение, 
Виктор Павлов  

http://www.invoicepro.bg/

