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Модул Социално осигуряване

При изпращане на данни от  Справка по чл.73 от ЗДДФЛ, в зависимост от

стойността  на  полето  Идентификатор,  във  изходния  файл,  едноименното  поле  (с

номер  3  по спецификацията на НАП) се попълват стойности както следва:

При  непопълнена  (NULL)  стойност  –  цифрата  3.  Ползва  се  за

самоосигуряващи се лица с ЕИК (БУЛСТАТ).

При стойност ЕГН – символът интервал.

При  стойност  ЛНЧ  – цифрата  1.  Ползва  се  за  чужденци  притежаващи

ЛНЧ.

При  стойност  СЛУЖЕБЕН или  ЕС  без  ИД  – цифрата  2.  Ползва  се  за

чужденци НЕ притежаващи ЕГН или ЛНЧ.

Добавен е и контрол, засягащ чужденци, които не притежават ЕГН или ЛНЧ

(идентификатор  Служебно или  ЕС  без  ИД).  Стойността  на  поле

ЕГН/ЛНЧ/код/БУЛСТАТ трябва да е "0000000000" .

При  подготовка  на  данни  по  Наредбата  за обезщетенията,  подборът  на

документи се осъществява на база полето Дата на входиране, а не както досега на

база на  От дата.

Модул Бланки

Добавен  е  нов  елемент  -  Таблица  (външен  източник).  Елементът  НЕ  Е

визуален и е предназначен за добавяне на нова таблица с данни към бланката. Може

да се прави аналогия с елементите Дефиниция на таблица, Фиксирана  таблица,

Транспониране  на  реда.  Новият  елемент  получава  своите  данни  от  външен

източник – извън подготвените предварително за бланката. Към настоящия момент,

тези външни източници са два – Импорт и Справка.

Настройките  на  елемента  Таблица  (външен  източник) се  състоят  в

определяне на:

Име – текстово поле. Чрез него ще се идентифицира в списъка елементи и за

последващо ползване в други елементи.

Тип източник на данни – избираемо поле с две възможности – Импорт и

Справка. 

Източник  на  данни –  избираемо  поле.  В  зависимост  от  стойността  на

предходното поле се избира от описаните Импорти или Справки.

Полета за връзка – таблица с две колони –  Главна таблица и  Детайлна

таблица. В тази таблица се очаква въвеждане на двойки полета, чрез които да се

определи за всеки ред от  Главната (основна) таблица на бланката, каква част от

редовете  на  Таблицата  (външен  източник) се  прикрепят.  В  общия  случай,

подобна  връзка  се  задава  само  с  една  двойка  полета.  Ако,  например,  описваме

бланка  към  номенклатура  Контрагенти,  а  Таблицата  (външен  източник)

представлява Справка от типа Разчети с контрагенти, връзката може да се укаже по



БУЛСТАТ  на  контрагента  и  БУЛСТАТ  от  справката.  По  този  начин  можем  да

получим за всеки контрагент текущите разчети по фактури.

При  интерпретация  на  бланката,  както  и  при  необходимост  при  нейното

описание ще се изискват данни за елемента  Таблицата (външен източник). Това

означава че ще бъде стартиран/а посоченият/ата Импорт/Справка. В зависимост от

техните  описания  може  да  се  изискват  параметри  като  път  до  файл,  период  за

справка и т.н.

Приложението на новия елемент е доста широко. Примерно приложение е в

даден документ, да се визуализира общ размер на вземанията от избран клиент, без

те да се попълнят в компонент Стойности по позиции. 

Модул Основна информация

Отстранен  е  проблем  при  изчисляване  на  Брой  работни  за  период.

Проблемът се е проявявал при наличие на дублирана информация за определяне на

един  и  същи  ден  като  празничен.  Такова  дублиране  не  се  допуска  при  ръчно

въвеждане, но е възможно да се получи на база на импорт на данни от Корона2.

Модул Справки

Към група видове справки  90. Динамични е добавен е нов вид справка  По

множество таблици. Този нов вид коренно се различава от всички останали. На

практика  новият  вид  може  да  се  ползва  като  обединител  на  вече  съществуващи

Справки в комбинация с Импорти. Идеята е да се опише множество от таблици с

различен  източник  (Справка,  Импорт),  да  се  укажат  връзки  между  полетата  на

тези  таблици  и  като  резултат  да  се  получат  данни  организирани  в  една  Мастър

(Основна) таблица и множество  Детайлни към нея. Към така получения резултат

могат да бъдат описвани  Бланки. Препоръчително е  Справките, които се ползват

при  описание  на  справка  По множество таблици да не визуализират  резултат.

Тази  функционалност  е  подобна  на  добавения  елемент   Таблица  (външен

източник) при описание на  Бланки. Разликата е, че в  Бланки се добавят таблици

една по една и всяка от тях се свързва с основните данни, съществуващи в самата

бланка. Тук се описват както основната, така и детайлните таблици.

В  Основни  настройки  се  избира  само  Вид  справка (По  множество

таблици).  Няма  настройки  за  периоди,  филтри  и  т.н.  Не  е   достъпна

функционалността на Допълнителни настройки.

Описание  на  справката активира  прозорец  Описание  на  справка  по

множество таблици. Прозорецът е организиран чрез:

Панел с бутони – съдържа бутони Съхрани, Визуализация, Изход.

Списък страници – съдържа страниците Данни и Настройки.

Страница Данни е предназначена да опише участващите таблици и връзките

между тях.  В  горната  част  се  описва  типа  и  източника  на  Основната (Мастър)

таблица. В средата, в таблица, се описват множеството детайлни таблици с техните

Имена,  Тип и  Източник.  В  най  долната  част,  за  всяка  детайлна  таблица  се

определят полетата за връзка с Основната таблица.

Страница  Настройки дава  възможност  да  се  определи  дали  при

визуализацията на справката да се активира директно описана бланка. Настройката

се състои от отметка  Директно изпълнение на бланка, поле за избор на  Бланка,



отметка  Показвай  диалог  за  потвърждение.  Ако  настройката  е  активирана,

резултатът от описаната справка изцяло ще зависи от това какво е съдържанието на

избраната  Бланка за  автоматично  активиране.  Ако  настройката  не  е  активирана,

или  ако  е  активирана  с  диалог  за  потвърждение,  на  който  потребителят  е  дал

отрицателен  отговор,  резултатът  се  визуализира  в  прозорец  Справка  по

множество  таблици с  посочено  име  на  справката.  Този  прозорец  е  от  тип

Стандартен  прозорец  за  обработка  на  номенклатури.  В  него  могат  да  се

разместват  и  да  се  оцветяват  елементите.  Чрез  бутона  за  настройки  се  активира

прозорец за описание на бланки (достъпна е само за администартори). Описаните

бланки са достъпни чрез контекстно меню към Основната таблица.

Във  връзка  с  необходимостта  за  изготвяне  на  отчети  в  хиляди  лева,  към

Допълнителни  настройки на  справките  е  добавена  функционалност  за

преразпределение на стойност от един сборен обект по неговите събираеми. Идеята

е след като разделим на 1000 тоталните сборове да има възможност за отразяване

на това деление на обектите, чийто сбор е съответния тотал. 

Функционалността  е  реализирана  в  нова  страница  Пропорционално

разпределение.  В  тази  страница  има  два  компонента  за  обработка  на  таблична

информация. Горният, съдържа сборните обекти с допълнителни полета за указване

на Поредност и Точност. Долният съдържа за всеки елемент от горния (детайлна

таблица) списъкът от обекти, чийто сбор трябва да е равен на Мастър обекта. За

всеки от тях има допълнително поле Поредност. 

Към таблицата съдържаща се в страница Стойности по обекти е добавена

задължителна  колона  Поредност (ако  не  се  вижда  новата  колона,  трябва  да  се

избере  чрез  функцията  Видими  полета).  Поредността  за  изчисляване  и

пропорционално разпределяне на обектите е подчинена на следната логика: 

Първо се изчисляват всички обекти от тип Списък заявки към данните. След

това,  останалите  обекти  от  страница  Стойности  по  обекти и  всички  описани

пропорционални разпределения се подреждат по Поредност и се изчисляват. 

Изчисляването  на  едно  Пропорционално  разпределение цели  промяна  на

сборния обект като го закръгли до определената точност, промяна на стойностите

на  обекти участващи в образуването на сборното поле, така че тяхната сума да е

равна на сборния обект, да са закръглени до определената точност и пропорцията

по между им да е запазена (доколкото е възможно). 

Модул Администраторски инструменти

При  описание  на  Импорт,  когато  източникът  е  текстови  файл  е  добавена

поле за настройка на Сепаратор за край на ред. Настройката е необходима само в

случай, че не се ползва стандартната комбинация от два символи с кодове 13 и 10 за

край  на  реда.  При  описание на  Импорт от  Текстов  файл  (сепаратор) е  дадена

възможност за прескачане на определена информация от входния файл. Това става,

като в описанието на импорта, в таблицата посочваща полетата с поредността им,

се остави полето Поле празно.

Модул ДДС

В  настройките  на  модула,  страница  Настройки  за  печат са  променени

имената на бланките за Приложение 6. Новите имена са Приложение 6 до 2009г. И



Приложение  6  от  2010г. .  При  попълване  на  полетата  е  коригиран  начина  на

изчисляване  на  полетата  за  Остатък  за  възстановяване  –  Х (F.OST_Х.F).  До

настоящия  момент  тези  стойности  се  изчисляваха  само  на  база  на  съответния

период. С промяната, изчислението е с натрупване от предходните периоди.

Модул Дълготрайни активи

Чрез  документите  за  Отписване  се  коригират  следните  полета  от

номенклатурата на активите: Дата на извеждане (СП), Начин на отп. (СП), Вид док.

отп. (СП), Док. отп. номер (СП), Дата на извеждане (ДП), Начин на отп. (ДП), Вид

док. отп. (ДП), Док. отп. номер (ДП). Корекцията става при запис на документ или

при  неговото  изтриване.  Корекцията  зависи  от  Видът  на  отписване.  Полетата

свързани с отписване на активи от данъчен план се коригират и чрез документи за

Начисляване  на  амортизации и  Промяна  на  отчетна,  остатъчна  и  данъчна

амортизируема  стойност.  В  тези  случаи,  корекцията  става  тогава,  когато

Данъчната балансова стойност се нулира чрез съответния документ.

Коригирани са грешки при изчисляване на поле Преоц. резерв (1998-2001г.)

в  оборотните  справки.  Коригирано  е  и  попълване  на  поле  Статус  –  отписан  в

хронологиите по активи. 

Компонент за обработка на таблична информация

Към Статус линията е добавена възможност за изнасяне на бързи бутони

активиращи  функции  на  Грид  менюто.  Направена  е  корекция,  водеща  до

оцветяване на целия активен ред на таблицата. Вижте Компонент за обработка на

таблична информация(Грид) в помощния файл.

Други

Прикачена  е  помощна  информация  към  системата  (HELP).  Файлът,

съдържащ тази информация е Scipteri.chm и се намира в папката на самия продукт.

Активирането  на  Помощта става  чрез  клавиш  F1  на  прозорците  към  която  има

описана  такава.  Освен  това  може  да  се  активира  и  чрез  нова  точка  Скиптър(i)

Помощ, към точката Помощ от основното меню.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Помощната  информация  е  в  процес  на  изграждане.  Извиняваме  се  за

непълнотата и възможните пропуски и неточности. 

Включени  са  ограниченията  за  Демо  версия  по  всички  модули.  Вижте

Модули на системата, демонстрационен режим в помощния файл.

Стандартната номенклатура  Сметкоплан е включена към общата схема  за

ползване на стандартни номенклатури. В резултат на това за нея са достъпни:

Добавена е в Настройка на стандартни номенклатури.

Добавена е в Номенклатури със специфично ползване. 

Дадена е възможност за описание на Филтри по групи. 

Дадена е възможност за описание на Бланки.

Допустимо е избирането на сметкоплана в компонент Номенклатура.

Допълнена  е  функционалността  Участие  в  документи за  сметките,  като

вече показва и документите, в които сметката участва в компонент Номенклатура. 

За компоненти от клас Контировка е добавена настройка Филтър по група.


