
Допълнения в периода 23.10.2012 – 20.11.2012

Версия 3.0.3

Модул Документи
Разширени  са  възможностите  при  описание  на  Влияние,  настройка  на 

Въздействие По позиции, когато източникът на въздействие е Стоки, Стойности 
или  Валути  по  позиции.  До  настоящия  момент,  за  определяне  на  позицията 
(Контрагент, Обект, Документ, Дата) се ползваха единствено данните от самия 
компонент.  С  настоящата  промяна  се  дава  възможност  да  се  ползват  и  други 
компоненти и/или константи.  Променена е  визията  за  определяне на  позицията. 
Всеки един елемент (Тип състояние, Контрагент, Обект, Документ, Дата) се 
определя от падащ списък Стойност от. В зависимост от елемента има различни 
възможности за избор.  Без стойност –  остава  съответния елемент непопълнен. 
Компонент –  дава  се  възможност  за  избор  на  подходящ  компонент  за 
инициализация  на  елемента.   Константа –  дава  се  възможност  за  избор  на 
конкретна константа стойност за съответния елемент (не се прилага за Документ и 
Дата).  Текущия документ - прилага се само за Документ и Дата.  Текущия ред 
–  прилага  се  само  за  източник  от  класове  Стоки,  Стойности,  Валути  по 
позициии и не е достъпен за елемента Тип състояние.

За  компоненти  от  класове  Разпр.  по  структури,  Стоки и  Стоки  по 
позиции, при въвеждане на данни е добавена функционалност за множествен избор 
от съответната номенклатура. Активирането става чрез нова точка в контекстното 
меню на компонентите – Избор от номенклатура. Чрез нея се отваря съответната 
номенклатура с възможност за множествена селекция и избор.

Отстранена е грешка при подготовка на данни за дневник продажби на база 
на компонент Данни за фактура. Грешката се е проявявала в непопълване на ИН 
по ЗДДС и Наименование за контрагента при тип сделка Доставки по чл. 82, ал.2-
5.

Модул Бланки
Елементите  за  описание  на  бланки  са  пренаредени  и  групирани  по 

предназначение. 
Променена е подразбиращата се настройка Ред 2 сянка от 10 на 0  за елемент 

Таблица. Идеята е по подразбиране да не се потъмняват четните редове. Промяната 
не засяга съществуващите бланки, а само новодобавените елементи. Променена е и 
подразбиращата се стойност за Подравняване на Block.

В  Общи настройки,  страница  Общи настройки е  променена схемата  за 
работа с отмествания. Добавени са и настройки за определяне на  Регион за нови 
елементи.  До настоящия момент, на практика, са действали само отместванията 
Отгоре и Отдолу.  В тази връзка са премахнати досегашните настройки Отляво и 
Отдясно. Добавена е настройка в секцията  Margins -  Отляво.  Идеята на новата 
настройка е да може лесно да се премества цялата бланка вдясно или вляво. Чрез 
нея автоматично се разместват всички визуални елементи с посочените милиметри 
(включително и отрицателни стойности). За нови бланки, отместванията Отгоре и 



Отдолу се  инициализират  с  10.  За  нови  бланки  и  при  трансформацията  на 
съществуващи,  новата  настройка  Отляво се  инициализира  с  0.   Новата  секция 
Регион за нови елементи има две настройки Отляво и Отдясно (по подразбиране 
10). Идеята  е  при  добавяне  на  нови  визуални  елементи,  съобразно  формата  и 
ориентацията на страницата и на тези настройки да се инициализират параметрите 
за позициониране на елемента. До сега тези инициализации бяха константни и не 
съвсем удобни. Например при избран формат A4 и ориентация Landscape (пейзаж) 
и при стойности 10 за Регион за нови елементи, Отляво и Отдясно, нов елемент 
Блоков текст ще се инициализира на позиция Започва от 10 и Завършва на 287.

В Общи настройки, страница Допълнителни настройки за Тип действие 
Експорт  в  електронна  таблица  (по  шаблон) са  добавени  настройки  за 
определяне на мястото на запис на резултатния файл, както и за това дали да се 
визуализира.  До  настоящия  момент,  този  тип  действия  задължително  вписваха 
резултатен файл във временна папка и го визуализираха. Сега е възможно да се 
изключи тази автоматика и да се определят желаните от настройчика параметри – 
Път за запис (могат да се ползват данни от Полета и Параметри), Визуализация 
след запис, Фиксиран път и име, Предупреждение при съществуващ файл. За да 
са  достъпни  новите  настройки  трябва  да  се  изключи  отметката  Запис  и 
визуализация във временна папка.

Допълнени са процедурите по експорт на таблични данни към електронни 
таблици (Excel, OpenOffice) с функционалност за поставяне на формули за суми по 
числовите  колони.  Новата  функционалност  се  проявява  както  при  работа  с 
компонентите за обработка на таблична информация, така и при специализираните 
експорти от Табличен резултат и от Разделяне на подгрупи с резултат в Справка, 
които се  ползват  при описание на  справки.  Сумарните формули са  поставени в 
допълнителен, оцветен в сиво, ред под таблицата.

Модул Справки
За справки от видове Оборотна по материални запаси,  Хронологична по 

материални  запаси,  По  документи  (включваща  стокови  компоненти) е 
добавено  поле  Стока  –  допълнителна  информация.  Полето  съдържа  данните 
въведени  в  самата  номенклатура,  елемент  Допълнителна  информация.  За 
справките от вид По документи (включваща стокови компоненти) е добавено и 
поле  Допълнителна информация. То съдържа данните от едноименното поле за 
компоненти от класове Стоки и Стоки по позиции в самия документ. 

Администраторски инструменти
За точка Консистентност, в таблицата съдържаща данни за некоректните 

документи,  полето  Грешка е  разширено на  500 символа.  До настоящия момент, 
дължината на това поле беше 100 символа и при наличие на неточно разпределение 
по структура, свързана към аналитичност не се визуализираше пълният текст.

Отстранена  е  грешка  в  точка  Добавяне  на  разпределения  по  
аналитичности.  При  участие  на  един  Клас документи  в  няколко  Вида се 
получаваше дублиране на документи в извадката.



Сметкоплан и аналитичности
Коригирана е грешка от версия 3.0.2. Грешката се състоеше в това, че не се 

позволяваше редакция на  настройките на  връзка  със  структура,  при наличие на 
документи по тази връзка.

Други
Увеличено е времето за изчакване  (TimeOut)  на 600 секунди за функцията 

Консистентност на физическо ниво, която се активира от Сервиз/Пакети.
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