
Допълнения в периода 11.04.2014 – 08.05.2014

Версия 3.17.0

Модул Импорт на данни от Скиптър
Коригирани  са  стандартните  настройки  на  документ,  който  е  генериран

автоматично при Зареждане на данни от Скиптър. Основно промяната се състои
в това, че Скаларните компоненти са поставени в контейнери.

В стандартно генерирания изглед за горния документ са добавени полета от
компонент Стойности.

При  настройка  на  зареждането  на  данни  е  добавен  параметър
Наименование  на  новодобавени  елементи  (Групи,  Клас  документ,  Вид
документ). По подразбиране текстът е  Зареден от Скиптър. Чрез вписаният тук
текст  се  инициализират  име  на:  група  в  Сметкоплан,  група  във  Видове
документи, група в Справки, Клас документ, Вид документ.

Други
Направени  са  корекции  при  анализа  на  формулите  за  Изчислимите

Допълнителни полета към  Стандартни номенклатури.  При  използване  на
стойност  на  поле  от  самата  номенклатура  трябва  то  да  бъде  предшествано  от
префикс „nom.” - например nom.ID.

Към  прозорците  от  меню  Трансфери  е  коригирана  функционалността  по
Импорт  на  данни.  За  всички с  изключение  на  Модул ДДС и  По наредбата за
обезщетенията,  при импорт вече се изисква не само път,  а  и име на файл.  За
Модул ДДС и  По наредбата за обезщетенията,  остава схемата с изискване на
път, защото там информацията се вписва в повече от един файл.

При проследяване на Хронология от счетоводни състояния и състояния по
Материални, левови и валутни ресурси е  дадена възможност за визуализация на
полета  от  настроен  Изглед.  Полетата  се  вземат  от  първия  по  азбучен  ред  от
описаните Изгледи (Бизнес логика/Изгледи по документи).

Помощната  информация  е  допълнена  с  темата  Инсталиране,
конфигуриране и администриране на системата. Коригирани са и други теми
във връзка с направените изменения в системата.

Отстранени грешки и неточности
Отстранени са неточности при Зареждане на данни от Скиптър.
Отстранен  е  проблем  във  функционалността  Замяна  и  изтриване на

елементи от номенклатура Сметкоплан.
Отстранен  е  проблем  в  зареждане  на  визуални  настройки  за  прозорец

Човешки  ресурси.  Проблемът  е  възникнал  във  версия  3.16.0  и  се  състои  в
разлистване на всички полета за определени таблици.

Отстранен е проблем във функционалността на  Визуалните контроли за
Групирани ведомости. Отстранен е и проблем с достъпа до функции по отношение



на  ведомостите  за  оператори,  които  не  са  администратори.  Проблемите  са
възникнали във версия 3.16.0.

Отстранен е проблем при зареждане на данни от файл за Справка по чл. 73
от ЗДДФЛ.

Отстранен е проблем при подготовка на справки от вид  Статистически
отчет.


	Модул Импорт на данни от Скиптър
	Други
	Отстранени грешки и неточности

