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Версия 3.0.0

Реорганизация на работата със скриптове
От  версия  3.0.0  се  променя  начинът  на  съхранение  и  ползване  на 

скриптовете,  които  създават  и  модифицират  базата  данни.  Във  връзка  с  тази 
промяна  не  са  необходими  настройката  на  ScriptsPath,  в  секция  [Additional]  на 
SCIPTERi.ini както и папката съдържаща скриптовете.

Автоматични ъпдейти на модули и файлове по локалните 
станции

Промяната засяга инсталация на СКИПТЪР(i), при която на всеки компютър 
са  поставени  изпълнимите  и  конфигурационните  файлове  (SCIPTERi.exe,  *.dll. 
*.bpl, SCIPTERi.ini, License). Идеята е обновяването на тези файлове по локалните 
компютри да става автоматично, като се изтеглят актуални версии от определено, 
общодостъпно място. За целта е необходимо в  SCIPTERi.ini, в секция [Additional] 
да се добавят два елемента – LocalUpdate=1 и LocalUpdatePath=<Път до достъпна 
за четене папка, съдържаща актуални файлове>. При стартиране на СКИПТЪР(i) се 
проверява  за  наличие  на  настройки  в  SCIPTERi.ini  за  автоматичен  ъпдейт  на 
локалната  инсталация.  При наличие  на  такива,  се  проверява дали поне  един от 
файловете  SCIPTERi.exe,  SCIPTERi.ini  или  License  имат  по-актуална  версия  в 
посочената папка за ъпдейт. При открита нова версия, се актуализира и стартира 
специализираният модул UpdLocal.exe. Изпълнението на СКИПТЪР(i) се прекъсва. 
Специализираният модул UpdLocal.exe изчаква спирането на всички инстанции на 
СКИПТЪР(i) и копира всички файлове (без подпапки) от посочения път за ъпдейт в 
локалната  папка.  След  това  отново  стартира  СКИПТЪР(i),  като  се  запазват 
параметрите, с които е стартиран първоначално.

При тази организация, задължение на администратора остава обновяване от 
сайта на Униконс единствено на файловете в посочената папка за ъпдейт.

Модули Човешки ресурси и ТРЗ
От версия 3.0.0 към СКИПТЪР(i)  са добавени два нови модула – Човешки 

ресурси и ТРЗ. Модулите са включени и в ценовия калкулатор в сайта на Униконс. 
Модул ТРЗ може да се ползва само при наличие на модул Човешки ресурси. 

Двата модула са достъпни в демонстрационната версия или при закупен съответен 
лиценз. В лиценза, Човешки ресурси е добавен като модул, а ТРЗ като негова опция 
или подмодул. В лиценза се определя и количествена опция  Брой едновременно 
активни  договори.   В  демонстрационната  версия  тази  количествена  опция  е 
фиксирана на 5.

Модул  Човешки ресурси обхваща дейности  по  изграждане  и  промяна  на 
структурата  на  предприятието  и  работните  места,  администриране  на  трудови 
договори,  допълнителни  споразумения,  отпуски,  болнични.  Подготвя  данни  По 
наредбата за обезщетения,  Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ,  Уведомления по 



чл.123 ал.1 от КТ.  Достъпът до тази функционалност се осъществява чрез две 
точки в меню Информация (Структура на предприятието и Човешки ресурси).

Модул  ТРЗ обхваща  дейности  по  настройки  свързани  с  изчисленията  на 
ведомостите  за  заплати,  същинското  създаване,  изчисление  и  приключване  на 
ведомости, подготовка на данни за  Декларация 1 и  Декларация 6.  Достъпът до 
тази функционалност  се  осъществява  чрез  четири точки в  меню  Бизнес логика 
(Изчислителни модели,  Полета,  Рекапитулации,  Потребителски събития)  и 
една точка в меню Информация (Ведомости).

Създадена е функционалност за зареждане на данни в новите модули от ПП 
Корона  2.  Активира  се  от  Сервиз/Пакети.  Към  контекстното  меню,  в  точка 
Зареждане на данни от, е добавена подточка  Корона 2. При активирането и се 
отваря  прозорец  изискващ  От дата и  Път  до  данни  на  Корона  2.  От  дата 
определя  каква  част  от  данните  да  се  заредят.  След  активиране  на  процеса  се 
преминава през няколко диалогови прозореца за асоцииране на номенклатури.

Новите  точки  в  менюто  са  достъпни  в  демонстрационната  версия  и  при 
закупен съответен лиценз.

Модул Сервитьор
Коригирана е грешка проявяваща се при Разделяне на сметка.
Във  връзка  с  проблем  при  работа  на  десктоп  приложението,  при  по-

натоварен  режим,  са  направени  промени  в  режима  на  автоматичен  печат  на 
кухненски бележки. Промяната се състои в това, че при активиране на прозорец 
Активни сметки, процесът по отпечатване на кухненски бележки се деактивира. 
След излизане от този прозорец, при включени настройки за печат на кухненски 
бележки,  се  възстановява  нормалният  режим.  В  този  момент,  при  наличие  на 
натрупани, неотпечатани поръчки е възможно да се наложи изчакване до тяхното 
отпечатване.

Модул Бланки
Изменена  е  функция  Транслиране  на  XML  чрез  XSL. При  описание  на 

Източник (XML) е добавен нов тип Уеб услуга. В тази връзка са добавени и полета 
Потребител,  Парола,  Параметри и отметка  Съобщение при грешка.  Целта на 
промяната  е  да  могат  да  се  извличат  данни  чрез  уеб  услуги  достъпни  чрез 
удостоверяване на автентичност чрез потребител и парола.

Модул социално осигуряване
В меню Трансфери, във връзка с включването на модули Човешки ресурси и 

ТРЗ са  добавени точките  По наредбата за обезщетение,  Уведомление по чл.62  
ал.5 от КТ и Уведомления по чл.123 ал.1 от КТ.

Модул Структури
При описание на потребителски номенклатури е добавена функционалност 

за  създаване  и  настройки  на  Връзки  към  структури.  Функционалността  до 
момента съществуваше при Настройки на стандартните номенклатури. Идеята 
е, чрез такива връзки, в прозорците за редакция на потребителските номенклатури 



да добавим списъчни детайлни таблици.  За всеки елемент на номенклатурата,  в 
тази таблица да се виждат онези редове от структурата, които са свързани с него.
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