
Допълнения в периода 21.11.2012 – 10.12.2012

Версия 3.0.4

Добавен е модул Дълготрайни активи
Модулът  обхваща  движението и  състоянието  на  дълготрайните  активи. 

Поддържа  стандартна  номенклатура  Дълготрайни  активи.  Има  възможност  за 
завеждане  на  начално  състояние  и  на  движение  чрез  10  вида  специализирани 
документа. Създаден е по модел на ПП Адакта и е включена функционалност за 
импорт на данни от него. 

Номенклатурата Дълготрайни активи е достъпна чрез нова точка в меню 
Информация. Тази номенклатура може да се ползва независимо дали в лиценза е 
включен модул Дълготрайни активи. Освен за нуждите на новия модул, тя може 
да се ползва и за други цели по подобие на останалите стандартни номенклатури. 
Може да бъде избирана за Аналитичност на Счетоводни сметки, да е свързана с 
компонент от клас Номенклатура в даден Вид документи. За целта трябва да бъде 
маркирана  като  номенклатура  със  специфично  ползване (Бизнес 
логика/Номенклатури със специфично ползване).

За  завеждане  на  Начално  състояние,  Приключване  на  периоди и 
Зачистване на данни по модула, в прозорец Състояния (Информация/Състояния) 
е добавена страница Дълготрайни активи.

Специализираните документи свързани към модула са достъпни чрез нова 
точка  Дълготрайни  активи  –  документи  в  меню  Информация.  Тази  точка  е 
достъпна само при наличие на опцията Модул Дълготрайни активи в лиценза или 
при ползване на системата в демонстрационен режим.

Импорт  на  данни  от  ПП Адакта се  осъществява  чрез  добавена  точка  в 
контекстното  меню  на  прозорец  Пакети (Сервиз/Пакети).  Новата  точка  е  в 
подменюто, което се активира чрез Зареждане на данни от.

Справките  към  модула  се  изграждат  чрез  модул  Справки.  За  целта  са 
добавени  14  нови  Вида  справки.  Разделени  са  в  три  основни  групи  –  По 
документи, Оборотни и Амортизационни планове.

Новият модул е добавен към ценовия калкулатор на СКИПТЪР(i). Цената се 
влияе единствено от опцията Брой пакети.

Когато  системата  се  ползва  в  демонстрационен  режим,  модулът  се 
ограничава по отношение броя на документите за начисляване на амортизации (до 
6) и в недостъпност на функцията Зачистване.

Модул Хонорари
Коригиран  е  проблем  свързан  с  изчисляване  на  остатъците  по  договори. 

Проблемът се е проявявал при редакция на хонорар. До настоящата корекция, при 
това  изчисляване  се  е  включвал  и  самият  редактиран  документ,  което  води  до 
изкривяване  на  информацията.  С  настоящата  корекция,  при  изчисляване  на 
остатъци  по  договор  се  отчитат  всички  хонорари  свързани  с  него  без  текущо 
редактирания.



Модул Документи
В  Настройки на  Видове  документи,  елемент  Общи по  елемент 

Потребителски  формули, когато резултатният компонент е списъчен са добавени 
две допълнителни полета за настройка. Първото поле е Вид разпределение. В него 
се избира една от три възможности – Пропорционално, Във всеки ред и Поравно. 
Второто поле е  Базово поле и  е от значение само когато  Вида разпределение е 
Пропорционално.  От  избраното  тук  поле  се  определя  пропорцията  на 
разпределение.  До  настоящия  момент  този  тип  формули  действаха  с  Вид 
разпределение е Пропорционално базово поле съвпадащо с  Резултатното поле. 
т.е.  резултатът  от  формулата  се  разпределяше  пропорционално  на  досегашните 
стойности. Чрез новите настройки може да се постигне присвояване на една и съща 
стойност във всички редове и тази стойност да съвпада с резултата от формулата - 
Вид разпределение е Във всеки ред. Може резултата от формулата да се разпредели 
поравно  в  редовете   -  Вид  разпределение е  Поравно.  Може  да  се  разпредели 
пропорционално, но на база на друго избрано поле.

Наложен е контрол за промяна на Клас документ за даден Вид документ, 
ако има вписани екземпляри. Наложен е и контрол за смяна на  Компонент клас, 
ако има вписвания в по Компонента при описание на Класове документи.

Модул Справки
Поради  значително  нарастване  на  номенклатурата  Видове  справки  тя  е 

организирана йерархично. Създадени са 9 основни групи, а за справките от група 
34  Дълготрайни  активи са  създадени  три  подгрупи.  При  определяне  на 
Основните настройки на справките е дадена възможност Вида да се избира и чрез 
отваряне на прозорец Видове справки, в който информацията е йерархична.

Включена  е  схема  за  инициализация  на  периода  за  справка  при 
първоначалното  и  активиране.  От  дата и  До  дата се  вземат  от  Основни 
настройки. До настоящия момент идваха константни и съвсем неподходящи дати. 
С тази промяна, създателят на справката може да определи инициализиращите дати 
при първоначално стартиране от всеки оператор.

Коригиран е проблем свързан с Изгледи към справки от вид Хронологични 
по структури. Грешка е от версия 3.0.3. 

Други
Коригиран е проблем свързан с автоматична настройка на видими полета в 

падащите списъци. Основно проблемът се прояви при работа с компонент  Разпр.  
по структури. В падащия списък се визуализираше само полето Група. Грешката е 
от версия 3.0.3.

В меню Помощ е добавена нова точка Отдалечено обслужване. Чрез нея се 
изтегля от сайта на Униконс програма за предоставяне на отдалечен достъп. След 
изтеглянето, програмата автоматично се стартира. За да се осъществи отдалечения 
достъп,  клиентът  трябва  допълнително  да  даде  съгласие  за  това.  Услугата 
отдалечено  обслужване  се  предоставя  само  при  наличие  на  предварителна 
договорка и се таксува по цените на Униконс за услуги.
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