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Модул Сметкоплан и аналитичности
В настройките на връзки към структури е добавен елемент Потребителски

събития.  При  описание  на  самите  Събития е  дадена  възможност  за  избор  на
Въздействие в/у текущото разпределение на база на описани Бланки.

Дължините на полета  Наименование и  Наименование 2 на номенклатура
Сметкоплан са увеличени до 200 символа.

Модул Справки
При описание на Основни настройки за всички Видове справки е добавена

настройка  Група за съхранение на параметри.  Настройката е  реализирана чрез
поле, свързано с нова, едноименна стандартна номенклатура. Предназначението на
новата настройка е да даде възможност на настройчика на системата да обедини две
или  повече  справки  в  обща  група  за  запазване  на  визуалните  настройки  на
прозореца съдържащ параметрите (основно, но не единствено това е периодът за
който се генерира резултатът). По този начин е възможно всички справки свързани
със счетоводни данни да работят с общ период за оператора. Сменяйки периода при
ползване на една справка, той ще се съхрани за избраната група и при последващо
активиране на друга справка от същата група, съхраненият период ще се предложи
като  подразбиращ  се.  Трябва  да  се  има  предвид,  че  ако  се  групират  справки,
притежаващи различни елементи, които се изискват при стартиране (допълнителни
периоди, филтри по позиции) при последователното им ползване ще се наблюдава
загуба на настройки. Препоръчва се внимателно обмисляне за това кои справки е
подходящо да се поставят в обща група за съхранение.   

Модул Документи
При подготовка на данни за бланки, към полетата формирани от скаларните

компоненти са добавени полета за идентификация на активното разпределение по
структури. Това са 9 полета, чиито имена започват с Разпр. по структури и служат
за идентификация на ред в контировка, ДТ/КТ, връзка и т.н.  Предоставени са за
ползване  при  описание  на  бланки  за  XML  въздействие  на  компоненти  от  клас
Разпр. по структури.

Добавена е възможност за настройка на  Инициализацията на номерации
при  Начин на действие -  Номер според обект.  Секцията съдържа бутон, който
активира  падащ  списък  за  избор  на  една  от  следните  възможности:  Без
инициализация,  При промяна на обект,  При запис. По подразбиране е избрана
стойността При промяна на обект. В зависимост от тази настройка се определят
моментите на инициализация на номер.

Добавена  е  възможност  за  Описание  на  бланки към  Огледите на
документите. Описанието се активира чрез нова, едноименна точка в менюто, което
се активира от бутон Настройки (с изображение на чук). Достъп до новата точка



имат само оператори с администраторски права.  Описаните бланки се активират
чрез контекстното меню, свързано към основната таблица данни в огледа. Разликата
между новите бланки и досега съществуващите към Вида документ е че в новите са
достъпни  данните  само  от  основната  таблица  на  огледа.  За  сметка  на  по-
ограничената  информация,  новите  бланки  функционират  значително  по-бързо,
поради факта, че не се налага достъп до всички данни от документа.

За  стоковите  компоненти  е  добавена  настройка  Допълн.инф.  в  отделни
редове. Тя се анализира само ако е включена една от предходните две отметки. По
подразбиране е включена. Определя, дали данните от допълнителната информация
да формират нови редове в таблицата с артикули, която се подава към  Бланката
или чрез тях да се допълва поле  Наименование, като се поставя и символ  Enter
между  текстовете  разположени  на  нови  редове.  Изключването  на  отметката  е
препоръчително  при  визуализация  на  резултат  в  Бланка,  а  включването  при
визуализация в Редактор.

Модул Хонорари
В модул Хонорари е коригирана схемата за изчисление на осигурителните

вноски при ползване на  Подпериоди за осигуряване. До настоящия момент те се
изчисляваха на база на общо пресметнатите осигурителни суми за хонорара, като се
преразпределят по подпериодите спрямо посочената  База. С настоящата промана,
при наличие на Подпериоди за осигуряване, осигурителните вноски се изчисляват
във  всеки  подпериод  на  база  Основа  за  осигуряване.  Общо  за  хонорара,
осигурителните вноски се явяват сума от изчислените по подпериоди. Корекцията е
направена във връзка с контрола осъществяван от НАП за равнение на данните от
Декларация1 и  Декларация  6.  При  новата  схема  е  възможно  да  се  получи
неточност в осигурителните вноски общо за хонорара от гледна точка на  Обща
основа и проценти, но това е за сметка на коректните изчисления по подпериоди.

Други
За номенклатура  Шаблони е включена функционалност за дефиниране на

Допълнителни полета.
Коригирана  е  визията  на  активния  ред  в  Компонента  за  обработка  на

таблична информация за оцветени редове,  за селектирани редове и селектиран
блок. Цветът му се определя на база наличното оцветяване с леко потъмняване.

Отстранени грешки и неточности
Отстранена  е  грешка  при  проследяване  на  хронология.  Грешката  се  е

състояла в това,  че данните не се визуализират сортирани по хронологичен ред.
Възникнала е във версия 3.17.0, във връзка с добавяне на изглед към хронологиите.

Отстранени са проблеми при XML генерацията на документи. Проявявали са
се в твърде частни ситуации.

При работа  с  полета,  в  които има  избор  на  стойност от  падащ списък  е
променена  функционалността  при  ползване  на  клавиши  Del и  BackSpace.  До
настоящия момент  Del изтриваше целия текст в полета, а  BackSpace  изобщо не
беше активен.  С настоящата промяна  Del ще изтрива символа след маркера или
маркираната част от текста, целия текст в полета, а BackSpace  ще изтрива символа



пред маркера или маркираната част от текста.  След корекцията,  за  да се изтрие
целият текст, той трябва да бъде маркиран и да се натисне Del.

Отстранен е проблем свързан с ползването на две номерации, зависими от
обекти в един и същи документ.

Отстранени са проблеми при работа с Групирани ведомости в модул ТРЗ.
Отстранени са проблеми при изтриване на Първа и  Втора аналитичност

за  сметки,  по  които  има  заведени  документи.  Проблемът  е  сериозен  и  се
препоръчва тези операции да не се ползват с версии по-малки от 3.18.0 защото в
определени  случаи  водят  до  нежелана  загуба  на  аналитични  разпределения  по
кореспондентните сметки на избраната сметка. 
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