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Модул ТРЗ

Към таблицата с  Ведомости е добавено поле Бележка. То е предназначено

за вписване на кратка бележка, указваща причината за създаване на коригиращите

ведомости. Полето не е задължително за попълване. Възможно е да се попълва и за

Основни ведомости . Самото попълване и редактиране се осъществява чрез точка

Редакция на бележка от контекстното меню.

При подготовка на данни  за бланки  към ведомостите е добавен  параметър

Заглавие. Той се попълва с текста, с който е именувана самата страница - например

Основна Февруари 2013 - натрупани разлики. 

Модул Човешки ресурси

В прозорците Човешки ресурси, Структура на предприятието и Оглед на

документи  за  подразделения  и  работни  места,  в  менюто  за  настройки  (с

изображение  на  чук) е  добавена  е  точка  Изключи  контрол  за  участие  в

приключени ведомости. Точката е достъпна само от оператор с администраторски

права.  При  активирането  й  се  минава  в  режим  на  Изключен  контрол.

Функционалността е предназначена за ползване само в крайни случаи. Нанесените

корекции в документите няма  автоматично да  се отразят на ведомостите, в които

участват и това може да доведе до неточности.

Модул Сметкоплан

При  запис  на  настройки  на  връзки  със  структури е  добавен  превантивен

контрол за наличие на поне едно видимо основно поле.

Модул Документи

За компоненти от  клас  КонтировкаКонтировкаКонтировкаКонтировка,  при  запис  на съдържанието  в
XMLXMLXMLXML формат е допълнена информация за групата на сметката.

Администраторски инструменти

За  елемента  Зачистване  на  хронология  на  промените  /  Log е  добавена

функционалност за визуализация на вписванията по селектираните елементи. Това

става  чрез  бутон  Хронология  на  селектираните.  Като  се  отвори  екрана  с

хронологиите,  за  елементите,  които  имат  XML съдържание  е  активно  контекстно

меню за визуализация на съдържанието.

На  крайните  елементи,  за  които  има  функционалност  за  показване  на

хронология  е  свързано  контекстно  меню  за  проследяване  на  тази  хронология.

Такива  са  Стандартните  номенклатури,  Потребителски  номенклатури и

Потребителските структури.



Целта  на  новата  функционалност  е  да  има  възможност  за  преглед  на

информацията, която евентуално ще бъде зачистена. Второто предназначение е да

има  единно  място  за  проследяване  на  активността  на  операторите  и  техните

действия.

Нов лиценз от файл

При активиране на точка Сервиз/Проверка за нов лиценз е добавен прозорец

Източник за обновяване на лиценз. Чрез група за избор на вариант се предлагат

Интернет страница на Униконс (до момента това беше единственият източник) и

Локален източник. Целта е да може да се инсталира нов лиценз на работни места,

които нямат достъп до интернет. За целта, лицензният файл, трябва предварително

да е свален от страницата на Униконс. Достъп до тази операция имат официалните

партньори на Униконс.

Модул Бланки

При описание на бланка, с тип действие Активиране на функционалност е

добавено  ново  действие  13.  Извикване  на  процедура  от  Plugin.  Пример  за

извикването му е:

<Action  ActionID  =  "13"  PluginPath  =  "C:\Plugins\Plugin.dll"  ProcName  =

"ProcedureName">

[XML описание, което се праща като параметър на процедурата]

</Action>

Новото действие е предназначено за извикване на процедури от специално

програмирани модули (dll - и) за конкретен клиент.

Помощ (Help)

Към помощния файл е включено описание на Прозорец Модул ДДСПрозорец Модул ДДСПрозорец Модул ДДСПрозорец Модул ДДС.

Отстранени грешки и неточности

Коригиран  е проблем при осъществяване  на контрола за разпределение по

структури в началните салда. 

За счетоводните компоненти Разпр. по аналит. и Разпр. по структури при

проверка  и  при  прехвърляне  на  сумата  на  по-горно  ниво  е  променен  начинът  на

закръгляне. Досега, на всяка стъпка се е извършвало закръгление до точността на

по-горното ниво (контировката или аналитичното разпределение). Сега се закръгля

до  формата  на  полето,  което  се  сумира  и  накрая  при  сравнението  (или

прехвърлянето) се взема в предвид точността на по-горното ниво (контировката или

аналитичното разпределение).

В  Модул  ДДС е  отстранен  е  проблем  при  завеждане  на  документ  за

Прихващане. Проблемът се е проявявал в това, че в частни случаи не е позволявал

въвеждане  на  целия  остатък  за  възстановяване.  Причината  за  него  е  била

некоректно закръгление на сравняваните стойности.

Отстранен  е  проблем  при  работа  с  Ценови  листи.  Проблемът  се  е

проявявал, когато при включен филтър се натисне Запис.



Частно  е  отстранен  проблем  в  прозорец  Настройки  на  достъпи

(Сервиз/Права),  свързан  с  различието  на  колацията на  tempdb

(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS)  от  тази  на  пакетите  на  Скиптър(i)

(Cyrillic_General_CI_AS). Препоръчваме при инсталация на инстанция на MS SQL

SERVER да се избира колация Cyrillic_General_CI_AS.

Отстранен е проблем при импорт на данни от Хонорари. 

В модул ДДС са отстранени грешки при изчисляване на Годишна корекция

и помесечен коефициент по чл. 73.

Коригиран е експортът на таблици към  OpenOffice. При експорта се задава

формат на полетата.  Форматът се взема от самите експортвани полета, а ако такъв

не е определен се поставят по подразбиране както следва:

TDateTime - прави се проверка за това дали има дробна част и ако има се

слага "DD.MM.YYYY HH:MM:SS" иначе "DD.MM.YYYY";

TDate – "DD.MM.YYYY";

TTime  - "HH:MM:SS";

За останалите нечислови полета е поставен формат "@", с което се указва, че

полето е текстово. След това форматиране се избягва слагането на апострофи пред

полета като шифър и други.


