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Филтри по групи
За  всички  стандартни  йерархични  номенклатури  (с  изключение  на 

Сметкоплан) и за всички йерархични потребителски номенклатури и структури е 
дадена възможност за описание на Филтри по групи.

Новата  функционалност  е  достъпна  в  прозорците  за  манипулация  на 
съответните данни, но само за оператори с администраторски достъп. Добавена е 
точка  Филтри по групи  към менюто, което е свързано с бутона  Настройки или 
Визуални  настройки (с  изображение  на  чук).  При  избора  на  новата  точка  се 
активира прозорец Филтри по групи. 

Прозорецът  Филтри  по  групи  е  базиран  на  Стандартен  прозорец  за 
обработка на номенклатури. 

В  основния  панел  е  разположен  компонент  за  обработка  на  таблична 
информация, чрез който се манипулира таблицата съдържаща наименованията на 
филтрите за съответната  номенклатура.  Към таблицата  е  прикрепено контекстно 
меню съдържащо точките  Визуализация и  Създай копие.  Чрез  Визуализация се 
отваря  нов  прозорец  на  текущата  номенклатура,  в  който  е  приложен  описания 
филтър. Чрез Създай копие се добавя нов филтър по модел на текущия.

В  долната  част  има  единствена  страница  Групи,  съдържаща  детайлна 
таблица с описанието на съответния филтър. Таблицата има две полета – Група и 
Наследници.  В  първото  поле  се  избрат  групи  от  йерархията  на  съответната 
номенклатура. Второто е от тип  Отметка и определя дали за избраната група се 
включват и всички групи наследници.

При активиране на дадена номенклатура, с приложен Филтър по групи, се 
променя визията на дървовидната структура и се ограничават определени функции. 
Като основен възел на йерархията се визуализира името на самия филтър.  Като 
негови  преки  наследници,  се  визуализират  избраните  групи  в  описанието  на 
филтъра  и  не  могат  да  се  добавят  нови.  За  онези  групи,  за  които  е  включена 
отметката Наследници, се визуализират и всички техни наследници в оригиналната 
йерархия.  За  групите  с  изключена   отметката  Наследници,  не  се  визуализират 
наследниците им и не могат да се добавят такива в този режим. Не се допуска 
повторна  визуализация  на  една  и  съща  група.  Ще  бъдат  игнорирани  групи  от 
филтъра,  които  се  явяват  наследници  на  други  избрани  групи  в  него,  и  то  с 
включена  отметка  за  Наследници.  При  работа  с  филтрирана  номенклатура  са 
изключените функциите Вземи, Копирай и Постави.

Модул документи
В  прозорец  Видове  документи досегашният  елемент  Икона  за 

меню(16Х16) е преименуван в Икона за меню(16Х16) - Добавяне и е добавен нов 
елемент  Икона  за  меню(16Х16)  –  Оглед.  При  обновяване  на  версията,  новият 
елемент ще бъде инициализиран  с  избраната  икона  в  Икона за  меню(16Х16)  –  



Добавяне. Целта е да могат да бъдат избрани различни икони за двата режима на 
работа.

Включени са в употреба новосъздадените Филтри по групи. Целта е да се 
ограничи изборът  от  съответните  номенклатури по  нов,  допълнителен  принцип, 
различен от този по роли. При настройките на компонетите от класове Контрагент, 
Обект,  Шаблон,  Лица,  Автомобили е  добавена  настройка  Филтър по групи.  За 
компонентите от класове Стоки по позиции, Стойности по позиции, Валути по 
позиции са добавени настройки за Филтър по групи контрагенти и Филтър по 
групи обекти.  За компоненти от класове  Списък стоки и  Стоки по позиции е 
добавена настройка Филтър по групи стоки.

В  Настройка  на  компоненти от  клас  Данни  за  фактура,  в  основната 
страница, е добавена настройка Променя % ДДС в компонент стойности на база  
тип  сделка.  Тя  има  следните  възможности:  Не  променя,  Променя  без  
предупреждение,  Променя с  предупреждение,  Променя  с  предупреждение  и 
потвърждение. Целта е автоматично да се въздейства на % ДДС. По подразбиране 
настройката е в състояние Не променя. При включена настройка, в зависимост от 
типа сделка се извършва следната инициализация: при тип сделка  Продажба със 
ставка 20% и Начислен ДДС 20% в други случаи стойността е 20; при  Продажба 
със ставка 9% - 9; при Продажба със ставка 0%, ВОД, Продажба по чл.140, 146,  
173 0%,  Продажби по освободени сделки – 0 (нула);  в останалите случаи няма 
промяна на процента.  Ако досегашната стойност съвпада с новата, не се активира 
процедурата.

В Настройка на компонента от клас Данни за фактура, в страница Връзки с 
компоненти, за връзката Бележка на документа е дадена възможност за избор на 
компоненти от клас Връзка с документ. При настроена такава връзка и попълване 
на  текста  в  бланката,  се  взема текста  от  този  компонент.  В  страница  Печат е 
добавена  е и  настройка  Текст  преди  бележка,  в  който  може  да  се  заведе 
константно например "По фактура:". 

Добавена  е  нова  стандартна  номенклатура  Основания  и  бележки с 
единствено  едноименно  текстово  поле  до  150  символа.  Тя  се  визуализира, 
редактира  и  избират  елементи  от  нея  в  полета Допълнителна  информация на 
компоненти от клас Данни за фактура, Списък стоки и Стоки по позиции.

При  печат  на  стандартните  бланки  от  компонент  Данни  за  фактура, 
блоковия  текст  на  допълнителна  информация  е  променен  от  Блок на  Ляво 
подравнен.

Основно меню и ленти и страници с инструменти
Променени  са  стандартните  икони  за  точките  от  менюто  свързани  с 

Добавяне на документ, Оглед на документ и Справки. До този момент всички те 
бяха еднакви и при изнасянето им на различни ленти и страници с инструменти не 
даваха яснота каква точно функция ще активират.



Модул Справки
Отстранен  е  проблем  в  справките  от  видове  Оборотна  по  материални 

запаси и  Хронологична  по  материални запаси.  Типът  на  полетата  свързани  с 
допълнителните мерни единици е променен от цели на реални числа.

Коригиран е проблем свързан с настройките на справка B3i. 
Направена е  корекция при описание на справки.  За  елемент  Параметри, 

след избор на Поле, ако параметърът и полето са от от тип Текст,  автоматично се 
променя Размерът според дължината на избраното поле.

Други
Във  функционалността  на  Замяна  и/или  изтриване  на  елементи  от  

номенклатура са направени корекции с цел успешно прилагане към номенклатури 
играещи роля на аналитични подсметки към Сметкоплан. До настоящия момент, 
въпреки замяната на елементите, салдата по подсметките оставаха необединени.
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