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Модул ТРЗ

Дадена е възможност за пренасяне на настройките за потребителски полета

между  различни  пакети  (вижте  Прозорец  Изчислителен  модел  –  настройки в

помощната информация). 

В  Прозорец  Изчислителен  модел  –  настройки ,  при  описание  на

Потребителски процедури, е дадена възможност за използване на съдържанието

на  Стандартни  изчислителни  процедури.  Достъпът  до  новата  възможност  е

реализиран, като към контекстното меню е добавена точка  Всички  елементи от

стандартни изчислителни процедури.

Модул Бланки

Добавена е функционалност за организиране на пространства в началото на

страницата (PageHeader) и в края на страницата (PageFooter). В  Общи настройки

са  добавени  секции  PageHeader и  PageFooter.   В  тях  се  определя  Височина в

милиметри   на  PageHeader и  PageFooter и  наличието  им  съответно  на  първа  и

последна страница. По подразбиране Височината е НУЛА и отметките за първа и

последна  страница  са  включени.  Зададените  височини преместват  реалните

граници, определени в Margins(mm).

Към възможностите за настройката  Вид (до момента  Header,  Footer,  Data,

OnNewPage) са добавени PageHeader и PageFooter. Елементите, за които се посочи

един  от  новите  видове  се  интерпретират  при  преминаването  на  нова  страница.

Разликата  от  OnNewPage  е,  че  маркерът  се  позиционира  в  съответната  зона  в

началото или в края на страницата. Съдържанието на елементите с Вид PageHeader

не се контролира за надхвърляне на определеното пространство и е възможно то да

се  покрие  със  съдържанието на  самата  страница.  Съдържанието  на елементите  с

Вид PageFooter също  не  се  контролира  за  надхвърляне  на  определеното

пространство,  но  е  блокирано  преминаването  на  нова  страница.  След

интерпретацията  на  елементите  с  Вид PageHeader и  PageFooter,  маркерът  се

позиционира  в  началото  на  страницата,  точно  под  зоната,  в  която  свършва

определената височина за PageHeader. 

Добавена  е настройка  Участва при  печат  в копия за  следните елементи:

Запазване  на  позиция,  Преминаване  на  позиция,  Потребителска  променлива,

Линия. 

Добавена е настройка Вид (определя местата на които е активен елемента –

Header, Footer, Data, OnNewPage, PageHeader и PageFooter) за следните елементи:

Таблица,  Детайлна  бланка,  Оп.  с  blob поле  или  файл,  Запазване  на  позиция,

Преминаване на позиция, Потребителска променлива, Линия. 



Други

В  компонента  за  обработка  на  таблична  информация  (Грид) е

премахнато  ограничението  за  редакция  на  данните  при  наложен  филтър.  При

редакция и/или добавяне на ред, който не попада в наложения филтър в повечето

случаи  се  предлага  възможност  за  изключване  на  филтъра.  Ако  няма  такова

предложение или то се откаже, редът се вписва, но не попада в извадката от данни,

което може да доведе до заблуждение, че не е вписан.

В  компонента  за  обработка  на  таблична  информация  (Грид),  когато  в

него  е  изключен  режимът  на  редакция,  функцията  Редакция  в  панел се

трансформира на Визуализация в панел.

При  описание на  Изгледи (Бизнес  логика/Изгледипо документи) е  дадена

възможност  за  определяне  формат  на  полета.  Активира  се  чрез  точка  Формат  в

контекстно меню. Настройката се прилага само за числови полета. 

При  описание на  Изгледи (Бизнес  логика/Изгледипо документи) е  дадена

възможност за избор на полета от компоненти от класове Стоки по позиции (само

в  частта  на  стоките,  без  елементите  на  позицията),  Контировка  (включително  и

разпределението  по  аналитични  подсметки).  За  стоковите  компоненти  е  дадена

възможност  за  избор  и  на  допълнителните  полета  описани  в  Бизнес

логика/Допълнителни плета в компоненти.


