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Модул ТРЗ

Отстранен е проблем при стандартни формули за изчисляване на стандартни

полета  Минимален осигурителен доход и  Основа ДОО брутно възнаграждение.

Направени  са  редица  корекции  при  обработката  на  ведомостта  свързани  с

въведената  концепция  за контрол при редакция  на  документи  от  модул Човешки

ресурси.  Анализира  се  информацията  за  НЕвалидност на  документи  и  за  Не

участие при обработка на ведомостта. Добавена е възможност за проследяване

на ЧР - Хронология на промените. Допълнена е схемата на запазване на въведени

ръчно данни при последваща обработка и наличие на промени в  модул Човешки

ресурси. Добавено е служебно поле  Работни дни в месеца и едноименен елемент

при описание на формули в Изчислителните модели.

Дадена е възможност за активиране на стандартни и потребителски събития

за определена извадка от договори, участващи във ведомостта.

Модул Човешки ресурси

Отразени  са  изискванията  на   изменените  разпоредби  на  НИИПОДОО

(Наредбата  за  изчисляване  и  изплащане  на  паричните  обезщетения  и  помощи  от

държавното обществено осигуряване),  в сила от 01.05.2013г. В таблицата по точка

4 на  Приложение 15, в колона  Дневно  работно  време се  изисква  задължително

попълване  на  часовете  по  договор.  При  първоначално  попълване  и  при

синхронизация  на  Приложение  15 програмата  автоматично  поставя  стойности  в

тази  колона  на  база  на  данните  вписани  в  основния  договор  и  допълнителните

споразумения.

ВНИМАНИЕ: При  завеждане  на  болничен  лист  Приложение  15 не  се

попълва автоматично. При активиране на точка от контекстно меню  Приложение

15 по договор ..... се отваря прозорец и се попълват ясните за системата данни, но

все  още  самото  Приложение  15 не  е  вписано  в  данните.  Чак  при  натискане  на

бутон Запис или при Изход и положителен отговор на поканата за запис, данните се

вписват в базата. 

В стандартната фиксирана номенклатура Тип спрямо НОИ, която се ползва

при Настройка на болнични, елемент Работеща майка е заменен с   Декларация

за промяна на обстоятелствата. При подготовка на данни към  модул социално

осигурявана по наредбата за обезщетенията, болнични от този тип се обработват

по  специфичен  начин.  При  обработка  на  ведомости,  тези  болнични  не  се

анализират.

Отстранен  е  проблем  при  подготовка  на  данни  по  чл.  62.  (Трансфери  /

Уведомление  по  чл.62).  Не  се  е  попълвал  коректно   Тип  на  документа за  ТД.

Винаги  се  е  попълвал  2  -  допълнително  споразумение  след  01.01.2003  г.

Допълнена  е  функционалност  за  попълване  на  тези  данни  и  от  функционалните

панели  Активни  договори,  Хронология  на  договори,  Прекратени  договори  на



прозорец  Човешки  ресурси и  от  елемент  Активни  договори в  прозорец

Структура на предприятието.

Направени  са  редица  промени  във  връзка  с  контрола  за  промяна  на

информация в модул Човешки ресурси, която засяга изчисляването на ведомостите.

В основни линии корекциите се състоят в:

Забрана  за  редакция  на  документи  (по  подразделения,  работни  места,

договори, отпуски, болнични), които участват в приключена ведомост;

Допълване на възможност за определяне като НЕВАЛИДНИ за Болнични и

Отпуски;

За  Договори,  Отпуски и  Болнични е добавено поле  Не се анализира при

обработка на ведомости;

Добавена е възможност за вписване на всички промени по документите от

Човешки ресурси в хронология. Тази  хронология  е  достъпна  при  обработката  на

ведомостта. Всеки оператор може да маркира като видяни определени вписвания в

нея. 

По-подробна  информация  вижте  в  помощна  информация,  теми  Прозорец

Структура  на  предприятието,  Прозорец  Човешки  ресурси,  Прозорец

Ведомости. 

Други

Отстранен  е  проблем  при  замяна  на  елементи  от  номенклатура

(Сервиз/Администраторски инструменти). Проблемът е възниквал в частни случаи

свързани  с участие на номенклатурите  в аналитично  разпределение по което има

свързана структура.

При подготовка на данни за бланки към Декларация 1, Уведомления по чл.

123, ал.1 от КТ и Декларация 3 към модул Социално осигуряване е добавено поле

Брой записи.

Ускорени  са  процедурите  по  подготовка  и  същинско  зачистване  на

документи. Отстранени са проблеми, свързани със селекцията на документи, които

не  могат  да  бъдат  изтрити  при  зачистване  на  документи.  Логиката  е,  че  ако

документът X  има в себе си връзка към документ Y и документ X не подлежи на

изтриване, то и документ Y не подлежи на изтриване. До настоящата корекция, тази

логика не се прилагаше за документи формиращи остатъци по позиции, за които е

избран тип Запазване на документи и салда. 

За  компоненти от  класове Стоки по позиции, Стойности по позиции и

Валути  по  позиции,  в  основния  елемент  от  настройките  е  добавена  настройка

Изглед по документи в БЛАНКИ. Чрез нея се дава възможност, при описание на

бланки по документа, към таблицата за съответния компонент, да бъдат добавени

полета от избрания изглед. Връзката  между редовете на компонента  и  изгледа  се

осъществява  на  база  на  информацията  за  ДОКУМЕНТ от  позицията.  Новата

настройка не дава възможност за визуализация на полетата от избрания изглед при

работа със самия компонент.


