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Модул Справки

При  Описание  на  справки,  за  елементите  Настройка  на  полета и

Параметри е  дадена  възможност  за  редакция  на  вече  добавени  Изчислими

полета, съответно Параметри.

В прозорец  Допълнителни настройки (при описание на  Потребителски

справки),  в  горната  част  е  добавен  бутон  Визуализация  на  алгоритъма  за

определяне  стойностите  на  обектите.  Чрез  него  се  активира  нов  едноименен

прозорец. В него, в разгърнат вид, се проследяват всички описани  Аритметични

изрази, Заявки към данните и  Пропорционални разпределения. Чрез двоен клик

върху определен  ред или  чрез  бутон  Намери се затваря прозореца  и  се активира

(позиционира)  конкретен  елемент  от  алгоритъма  в  основния  прозорец

Допълнителни настройки. Идеята на новия прозорец  да се осигури  обозримост

на  описания  алгоритъм  и  лесно  търсене  на  отделни  елементи  в  детайлната  му

информация.

Добавен е нов вид справки - Статистически отчет - към групата 32 ТРЗ.

Справката  се  попълва  на  база  на  данни  във  ведомостите  за  заплати  за  посочен

период от време, Имената на полетата са идентични с кодовете на показателите в

статистическата  форма  за  годишна  справка.  За  кодовете  налични  в  тримесечна

справка и неучастващи в годишната  са добавени полета, чиито имена завършват на

3M. Не  е заложена специална  схема за  попълване на тримесечна справка.  Такава

може  да  се  реализира  чрез  Допълнителни  периоди в  основните  настройки  на

справките.

Модул Сметкоплан

В  прозорец  Сметкоплан,  в  страниците  Връзки  със  структури и

Автоматични  връзки  със  структури,  функционалността  по  Зареждане  на

настройки от XML е разширена, така че да може да се приложи и за множество

селектирани връзки едновременно.

ВНИМАНИЕ: Зареждането на настройки е необратима операция и трябва да

се извършва само след качествено анализиране на ситуацията.

Модул Документи

Променена е схемата  за генериране на автоматични връзки към структури.

Промяната  се  отнася  за  автоматичните  връзки  с  настройка  за  автоматичен  възел.

Състои  се  в  автоматичната  генерация  на  възел  и  свързването  му  с  конкретната

аналитична  (и)  подсметки.  Името  на  възела  се  генерира  на  база  на  шифъра  на

съответния елемент на аналитичността. Ако имаме двойна аналитичност, името се

образува от слепването на шифрите на първата и втора аналитичност, разделени с

наклонена черта. 



ВНИМАНИЕ:  Ако  аналитичността  е  потребителска  номенклатура  тази

схема  е  неприложима  поради  факта  че  потребителската  номенклатура  няма  ясен

шифър. В случай, че при генерацията на потребителя се предоставя възможност да

добави  и  избере  ръчно  възел  в  структурата.  Аналогична  е  ситуацията,  когато

конкретно избраните елементи нямат данни в полето, определено за шифър.

Направени  са  промени  засягащи  работата  на  компоненти  от  клас

Стойности.  Промяната  засяга  автоматичните  преизчисляване  на  елементите  на

компонента и то само в случаите в които ДДС % е със стойност НУЛА или празен.

В този случай програмата се стреми към спазването на равенството между сбора на

основа и данък от една страна и общата стойност от друга.

Добавена  е  функционалност  за  регламентиране  на  права  на  достъп до

компоненти в  конкретен  Вид  документ. Правата са  Видимост и  Редакция. Тези

права се  присвояват по стандартния за  системата начин, както на роли  така и  на

оператори. Окончателното право се изчислява на база на конкретните операторски

и правата по ролите чийто член е операторът. Тези права са неприложими, когато в

самата настройка на документа, даденият компонент е определен като НЕВИДИМ

или  САМО  ЗА  ЧЕТЕНЕ.  Настройката  се  отнася  до  всички  оператори  и  роли  и

нейната забрана за видимост или редакция не може да се отмени чрез права.

Новата  функционалност  е  достъпна  чрез  точка  Права  на  достъп  до

компоненти в  контекстно  меню,  което  е  прикрепено  към  таблицата  с  Видове

документи.  В  зависимост  от  притежаваните  компоненти,  новата  точка  отваря

подменю  с  техните  имена.  След  избор  на  компонент,  се  активира  стандартен

прозорец за определяне на права.

Модул Сервитьор

В  Бизнес  логика/Заведения  (модул  сервитьор),  за  елемента  Прозорец

"Вход",  е  добавена  настройка  за  Автоматично  изключване  на  управителския

режим  след  липса  на  активност  за  определено време.  Под  активност  се  счита

влизането в определени сервитьорски сметки. 

Други

В  Бизнес  логика/Настройка  на  стандартни  номенклатури,  за

номенклатурите  Стоки  и  услуги,  Контрагенти,  Обекти и  Лица е  добавена

настройка  Допълнителни  полета.  Чрез  нея  се  дефинират  потребителски  полета

(физически  и  изчислими)  към  основните  данни  на  съответната  номенклатура.

Описанието   на  полетата  е  подобно  на  това  за  дефиниране  на  полета  в

потребителските  структури.  На  този  етап  тези  полета  са  достъпни  единствено  в

самите прозорци за обработка на съответните номенклатури.

Променена  е  схемата  за  съхранение  на  визуални  настройки  за  прозорец

обработка  на  Списък  за  избор към  компонент  от  клас  Разпределение  по

структури.  До  настоящият  момент  визуалните  настройки  са  зависели  от  Вида

документ и конкретния компонент от клас Разпределение по структури, което е

създавало проблем. С промяната идентификацията става по конкретната връзка на

структура със сметка, флаг за дебит или кредит и поредния номер на списъка

за избор в настройката на връзката. Досегашните настройки за този прозорец ще



бъдат  зачистени  автоматично  и  при  първо  активиране,  прозорецът  ще  се

визуализира със подразбираща се настройка.

При  зареждане  на  данни  от  Скиптър и  поставена  отметка  върху

Регистри по ЗДДС до настоящата промяна се правеше проверка и при наличие на

данни в модул ДДС се отказваше импорта. С направената промяна се предоставя

възможност, след потвърждение, за автоматично зачистване на тези данни.


