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Модул Документи
За всички компоненти, в частта Общи настройки, са добавени четири нови
елемента:
• Неактивен – Независимо че компонентът съществува в Класа
документи, той е абсолютно недостъпен за работа при редакция,
добавяне и визуализация на документи от конкретния Вид.
Настройката не влияе на Оглед на документи. Ако даден компонент
има вписани данни и след това се настрои да е Неактивен, при
редакция на документ съдържащ данни в компонента, след запис тези
данни няма да бъдат променени нито премахнати. Ще останат такива
каквито са били преди редакцията. В Оглед на документи, ако не е
изключена Видимостта на компонента, той ще се вижда.
• Не вписва данни – изключва функциите по запис на физическите
данни. Може да се ползва за различни междинни обработки, без те да
се вписват в документа. Ако в предходен момент, компонентът е
вписал данни в даден документ, при редакция на документа тези
данни няма да бъдат променени или заличени. Независимо какво се
вписва в компонента при включена настройка Не вписва данни нищо
не се променя във физичеките данни при редакция.
• Не генерира XML съдържание – Настройката изключва вписването
на данни в хронологията на промените. Може да се прилага за
компоненти, чието съдържание не е съществено в проследяване на
редакциите. Изключването на генерацията на XML съдържание
значително ускорява записа на документи и намаля обема на базата
данни.
• Локално наименование – Дадена е възможност за локално именуване
на компонента за целите на въвеждане, оглед, редакция и
визуализиция на документи. Трябва да се внимава с новата настройка
при ползване на компонента в Бланки. Достъпът там е по име на
компонента и промяната му ще доведе до неизползваемост на
бланката.
Предназначението на новите настройки е да може по-свободно да се ползва
общ Клас документи при описание на ралични Видове. Може да се постигне и
ускорение при работата с документи, в които част от компонентите са
неизползваеми или не е необходимо да се вписват в данните или в хронологията на
промените.
За компонентите от класове Стоки, Стоки по позиции, Стойности по
позиции, Валути по позиции, в Настройки/Списъци за избор е дадена
възможност да се избират за Вид всеки един от изброените компоненти. С други
думи, за компонент от клас Стоки по позиции, като списък може да се ползва
компонент от клас Стойности по позиции или от клас Валути по позиции. Целта

е да може да се пренасят данните за самата позиция (Контрагент, Обект, Документ,
Падеж) между компоненти от различни класове.
Добавен е нов клас скаларен компонент Етап от процес. Предназначен е за
осъществяване на лесна връзка между модули Процеси и Документи. Настройките
на новия компонент са само Общи и Дължина. Във връзка с тази добавка са
направени и редица изменения в модул Процеси.
Отстранен е проблем свързан с автоматични номерации, които са обвързани
с Обект. Проблемът се е проявявал, ако самият Обект се инициализира чрез
Връзка с документ.

Модул Процеси
Добавена е функционалност за описание на Бланки по Процеси и по
Етапи. Новата функционалност е достъпна чрез точки в менюто на прозорец
Класове процеси, което се активира чрез бутона с изображение на чук.
Описаните бланки са достъпни в прозорец Процеси и допълват
контекстните менюта на съответните функционални панели.

Модул Сметкоплан и аналитичности
Към таблицата съдържаща номенклатура Сметкоплан са добавени две нови
полета - Номер 2 и Наименование 2. И двете полета са текстови, като първото
съдържа до 15 а второто до 50 символа. Променена е дължината на съществуващото
поле Номер от 6 на 15 символа. Направени са необходимите корекции в системата,
за да се ползва промяната в Сметкоплана.
В прозорец Сметкоплан са направени редица допълнения с цел
предоставяне на възможност за преструктуриране при наличие на въведени данни.
До настоящия момент се допускаше добавяне, промяна и премахване на
аналитичности само, ако няма вписвания в компонент Разпр.по аналит. свързани с
дадената сметка. Допускаше се и добавяне на връзка към структури във всеки
момент. Премахването на връзка със структури, при наличие на данни се извършва
чрез функции в модул Администраторски инструменти.
Новите функции са:
• Автоматично разпределение по избрана(и) аналитични подсметки, за
дадена сметка и документи. Тази функционалност се активира през
модул Администраторски инструменти.
• Добавяне на втора аналитичност при наличие на данни и връзки към
структури. Изисква се избор на елемент от втората аналитичност и
всички досегашни данни се свързват с него. Функцията се активира
от прозорец Сметкоплан, чрез досега съществуващата точка.
• Редакция на аналитичност при наличие на данни по съответната
аналитичност. Изисква се асоцииране на досегашните елементи с
елементи от новата аналитичност. При асоциацията не се допуска
повторение на асоцииращ елемент, нито липса на такъв. Функцията
се активира от прозорец Сметкоплан, чрез досега съществуващата
точка.
• Изтриване на втора аналитичност при наличие на данни. След
предупреждение се премахва втората аналитичност и се правят

•

•

необходимите трансформации по данните. Функцията се активира от
прозорец Сметкоплан, чрез досега съществуващата точка.
Изтриване на първа аналитичност при наличие на данни. След
предупреждение се премахва аналитичността и се трансформират
данните. Ако има връзки със структури по елементи от тази
аналитичност, трансформацията е недопустима. Необходимо е найнапред да се премахнат връзките към структури, чрез модул
Администраторски инструменти. Функцията се активира от
прозорец Сметкоплан, чрез досега съществуващата точка.
В детайлната таблица описваща връзките със структури са наложени
контроли за редакция при наличие на данни. Добавена е функция
Преместване на данни в друга връзка. При активирането, се
предлагат подходящи връзки, свързани със същата структура и възел.
След избор на някоя от предложените връзки, се прави опит за пренос
на данните от едната връзка към другата. В случай на възникнали
проблеми се извежда съобщение за грешка. Примерно
предназначение на новата функционалност е да се пренесе
разпределение по структури от синтетична сметка по елемент на
новодобавена аналитична подсметка. Или от аналитична подсметка
да се пренесат данните в синтетичната сметка или в друг елемент на
аналитичността.

Модул Администраторски инструменти
В точка Консистентност, при визуализация на списъка от документи е
включено ползване на базовия изглед.
Добавен е нов възел Добавяне на елементи по аналитичности.
Предназначението му е да се извърши масово аналитично разпределение по дадена
сметка за множество документи. Чрез контекстно меню свързано с табличния
компонент са достъпни точките:
• Проверка за неразпределени аналитичности за сметка. След избор
на сметка, притежаваща поне една аналитичност, системата попълва в
таблица всички документи, в които тази сметка НЯМА аналитично
разпределение в съответния компонент от клас Разпр.по аналит. Не
се включват документи, в които има неточно разпределение, а само
такива с липсващо разпределение. Не се включват и документи, в
които липсва компонент от клас Разпр.по аналит. Таблицата има
служебно поле Статус. Това поле може да има две възможни
стойности - Приключен период, Приключен документ – или да е
празно. Ако стойността е Приключен период, означава че датата на
документа предхожда последното приключване в Състояния. Ако
стойността е Приключен документ, означава че датата на документа
предхожда датата на приключване на Вида документ. Ако полето е
празно, то документът не попада в ограничен режим за редакция.
Статуса на документите е предимно информативен.
• Разпределение на аналитичности. Активна е само при наличие на
маркирани документи в таблицата. След активиране изисква

избиране на стойност за първа аналитичност (при необходимост и за
втора) и автоматично разпределя сумата от контировката по
избраните аналитичности. За всички документи, в които е извършена
промяна и не са със статус Приключен период се активира
преотразяване. Препоръчително е да не се активира функцията
върху документи от Приключен период. Чрез тази функция се
коригират аналитични разпределения само в документи и
хронологии. Корекции на начални салда, трябва де се извършат
ръчно, чрез редакция на Начално състояние.

Общи
Точка Автоматична номерация от меню Бизнес логика е преместена в
меню Информаия и е премахнато изискването на администраторски права за
достъп до нея.
ВНИМАНИЕ: Ограничете правата до преместената точка, ако не желаете тя
да е достъпна за всички.

