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Модул ДДС

Направени са промени във връзка с изменение на ПП на ЗДДС (ДВ 20/2013).

Промените засягат именуването на колона от дневник продажби - "ДО 0% -

чл.140,  146,  173 (ал.1,  4)"  се  променя  на   "ДО  0% -  чл.140,  146,  173".  Същата

промяна  е  направена  и  за  панелната  визуализация  на  Справка  декларация.

Променена е номенклатурата Тип сделка. 

Добавеното  изречение  в  чл.117,  ал.4.  (Полученото  авансово  плащане

(цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва

във  VIES-декларацията.)  няма  как  технически  да  се  анализира  от  продукта  и

прилагането му остава ангажимент на потребителя.

Модул Справки

При  описание  на  Справки е  добавен  нов  елемент  Междинни  резултати.

Предназначен  е  за  формиране  на  допълнителни  редове  в  резултата.  За

функционирането му е необходимо да се определят полетата по които се формират

междинни резултати и тези, за които се изчисляват самите резултати. 

Елементът  има  визията  на  елемент  Групиране.  За  полетата  по  които  се

формират междинни резултати се избира функция  Групиране. За тези, за които се

изчисляват  междинни  резултати  се  избира  желаната  агрегатна  функция  -  Сума,

Минимум,  Максимум....  Ако  не  е  избрано  нито  едно  поле  за  Групиране,  ще  има

единствен добавен ред с общи стойности за цялата таблица.  

Важен е редът, по който се визуализират полетата за Групиране. По този ред

се определят нивата на групиране - ниво 0 е общо за цялата таблица, ниво 1 е най-

горното поле с функция  Групиране, ниво 2 е следващото ... При необходимост от

разместване на реда на полетата, е необходимо да се ползва предварително елемент

Настройка на полетата, който допуска пренареждането им.

При  интерпретацията,  си  елемент  Междинни  резултати запазва  всички

съществуващи  до момента полета  в  таблицата  и добавя  три  служебни  -  Ниво на

групиране,  Пореден  номер  (групиране),  Междинен  резултат  (инфо).  Добавя  и

множество  резултатни  редове  при  всяка  промяна  на  стойността  на  някое  от

полетата за групиране. В добавения ред се вписва стойността на полето, което се

променя.  Ако  типът  му е  текстов,  пред  стойността  му се  добавя  служебен  текст

Резултат за (в частност, при еднотипни агрегатни функции думата  Резултат се

заменя  с  името  на  агрегатната  функция  -  например  Сума  за).  Вписват  се  и

натрупаните до момента стойности за полетата с избрана агрегатна функция.

Поле  Ниво  на  групиране съдържа:  стойност  -1  (минус  едно) за  всички

оригинални редове  (редове с действителни  данни), стойност  0 (нула) за тоталния

резултат за всички данни, стойности 1, 2, 3 ... за съответното ниво на групиране.

Поле  Пореден  номер  (групиране) съдържа  последователни  цели  числа.

Определя правилния ред за визуализация на данните, така че междинните редове да

не подвеждат потребителя при евентуална сортировка.



Поле  Междинен резултат (инфо) е текстово и се попълва само за редове с

ниво  на  групиране  различен  от  -1,  т.е.  само  за  междинните  резултати.  Съдържа

служебен текст Резултат за последван от конкретните стойностите на полетата по

които  е  получен  междинния  резултат.  Ако  всички  агрегатни  функции  са  еднакви

(например  Сума),  то  служебният  текст  Резултат се  заменя  със  името  на

агрегатната функция (например Сума за).

За  елемент  Табличен  резултат е  добавена  настройка  Сумарен  ред  при

експорт. По подразбиране отметката е включена. При изключване на настройката,

експортите  от  табличния  резултат  няма  да  генерират  сумарен  ред.  Добавката  е

направени във връзка с възможността за генериране на  Междинни резултати. В

този  случай  сумарния  ред  при  експорт  дава  погрешна  информация,  защото

натрупва стойностите както от оригиналните така и от сборните редове. 

Добавена  е  и  настройка  Оцветяване  при  ползване  на  междинни

резултати. По подразбиране отметката е включена. Настройката дава възможност,

при  визуализацията  на  табличен  резултат,  сборните  редове  да  бъдат  оцветени  и

шрифтът има да бъде  променен.  Оцветяват се  до  4 нива - от 0 до 3, съответно в

сиво, жълто, зелено и розово. При наличие на повече нива се променя само шрифта.

За  да  е  активна  схемата  за  оцветяване  е  необходимо  резултатът  да  съдържа

служебните  полета  определящи  нивото  на  групиране определено  от  елемент

Междинни резултати.

В  Допълнителни  настройки на  справките  е  изменен  алгоритъмът  за

Пропорционално разпределение, с цел по-точно получаване на желания резултат.

За  да  се  активира  новата  функционалност  е  необходимо  да  се  презапишат

допълнителните  настройки на  съответната  справка,  защото  в  този  момент  се

създават необходимите съхранени процедури в базата от данни.

Модул Администраторски инструменти

В  Описание  на  импорт,  при  добавяне  на  поле  в  Структурата  на

таблицата за  импорт  е  коригирана  схемата  за  автоматична  инициализация.

Физическото  име  на  новото  поле  по  подразбиране  се  инициализира  с

ImportFieldXX, типа му с Текст, а дължината с 50.

Други

В  Помощ/Относно Скиптър(i), в  Статус е добавена информация за броя

Видове документи допустими според лиценза и ползваните в момента.

В  Компонент  за  обработка  на  таблична  информация,  при  експорт  на

данни само за един ред е изключена функцията за формиране на сумарен ред.

В модул  Документи  е  отстранен  проблем  свързан  с визуалните  контроли  -

оцветяването на активния ред е подтискал цвета на визуалния контрол.

В  прозореца  за  избора  на  полета,  когато  се  ползва  за  избор  на  Видими

полета е  добавена  функционалност за алтернативен  Табличен  избор на полета.

Вижте  подробности  в  помощна  информация,  елемент  Прозорец  за  избор  на

полета.

В  прозорец  Структура  на  предприятието  са  преименувани  точките  от

контекстните  менюта  свързани  със  завеждане  на  документи  за  промяна  на

подразделения/работни места. Досегашният текст  Редакция е заменен с  Добавяне



на документ  за промяна на... Добавена е и  нова точка  Редакция  на ...([Номер]/

[Дата]),  предназначена  е  за  физическа  редакция  на  посочения  документ  за

добавяне  или  промяна  на  подразделението.  Целта  е  да  се  коригира  съществуващ

документ,  а  не  да  се  добавя  нов  документ  за  промяна.  Ползва  се  за  корекция  на

технически грешки, допуснати при завеждане на последния документ. Операцията

е аналогична на редакцията от прозорец  Оглед на документи за подразделения и

работни места.

Аналогични  промени  са  направени  и  в  прозорец  Човешки ресурси (вижте

помощната информация).


