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За документите  Болнични  листове са добавени полета  Дата на входиране и  Входящ номер.
При  обновяването  на  програмата,  полето  Дата  на  входиране се  инициализира  автоматично  със
стойността  на  полето  В  отпуск  от  дата и  е  задължително  за  попълване  при  въвеждане  на  нови
документи.  За  поле  Входящ  номер  е  дадена  възможност  за  настройка  на  автоматична  номерация  –
Сервиз/Настройки/Автоматични  номерации.  Двете  нови  полета  участват  при  инициализацията  на
данни  за  Приложение  15.  Дадена  е  възможност  за  изпращане  на  данни  По  наредбата  за
обезщетенията от  прозореца  Болнични  листове.  Новата  функционалност  се  активира  чрез  точка
Изпращане към Наредба за обезщетения от контекстното меню. Функцията действа на текущия ред или
на селектираните редове. Множествената селекцията трябва да е по редове, а не на правоъгълен блок.

В Информация/Договори е дадена възможност за визуализация на полето Пореден номер МОД.
При добавяне и/или редакция на  Договор, за документи имащи стойност в поле  Пореден номер

МОД,  изчисляването  на  Щатна  заплата на  база  МОД се  съобразява  с  тази  стойност,  а  не  със
Икономическата дейност на предприятието. При запис на документ със стойност в посоченото по-горе
поле се дава предупреждение и се изисква потвърждение. Целта е операторът да се предупреди, че МОД
за лицето ще се смята на база на този пореден номер.

В  Статистически  отчет  са  добавени  новите  кодове.  За  два  от  тях  (1920,1921)  е  допълнена
функционалност за извлечени данни от ведомостите. 

В  Сервиз/Настройки/Други е  добавена  секция  Печат  на  заповед  за  отпуск.  В  нея  има
единствено поле  Текст за изготвил. При наличие на стойност в това поле (име и длъжност  на лицето
изготвящо  документа),  при  печат  на  Заповеди  за  отпуск,  освен  Ръководител ще  се  визуализира  и
Изготвил. 

Отстранен е проблем при изчисляване на ведомостта. Проблемът се е проявявал при формули в
Изчислителния модел, които ползват  като аргумент  поле, неучастващо в самия модел.  До настоящата
корекция, такава формула  е връщала резултат  НУЛА. С направената  корекция, резултатът се изчислява,
като полетата, неучастващи в изчислителния модел се считат за НУЛИ.

Коригирано  е  попълването  на  справка  за  период  от  вид  Доходи и  Служебна  бележка  при
прекратяване на трудово правоотношение. Корекцията се състои в това, че е изключено влиянието на
данни, въведени в точка Информация/Допълнителни трудови доходи.


