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Модул Хонорари
Добавено е Мемо поле Бележки към Договори и Хонорари. Дадена е
възможност за описание на Допълнителни полета в договори и хонорари.
В настройките е добавена схема за настройка на режим за съхранение на
хронология на промените по Договори и Хонорари. Възможностите тук са:
Съхранява оператор и дата - Вписват се само данни за автор и време на редакция;
Съхранява оператор, дата и съдържание - Вписват се данни за автор, време на
редакция и XML съдържание на документа; Не съхранява - Не се вписват данни
при завеждане и редакция на документи. По подразбиране настройката е
Съхранява оператор и дата. Вписаните данни в хронологията на промените са
проследими чрез едноименна точка от контекстното меню. Вписаното съдържание
в тази хронология е източник на данни за функционалността Експорт в XML.
Дадена е възможност за генерация на документи – Договори и Хонорари
чрез XML съдържание. Генерацията е аналогична на тази за модул Дълготрайни
активи и модул Документи. Модела на XML за генерация на тези документи
трябва да се взаимства от автоматичната генерация на XML съдържание.

Модул Документи
Добавена е схема за настройка на компоненти от клас Разпр.по структури с
цел автоматично попълване на данни в дадени връзки. Схемата е реализирана за
подпомагане воденето на бюджетно счетоводство и по-точно за автоматично
разпределение по елемент ТРАНСФЕРИ на база на елемент КАСОВ ОТЧЕТ.
Настройката се активира с бутон Автоматично попълване на трансфери. Чрез
него се отваря едноименен прозорец, който дава възможност да се опише списък от
структури и връзки между сметки и трансферни параграфи. За всяка желана
структура се дефинират От възел, Към възел, Поле параграф, Полета, които не
се копират. При описанието на връзки между сметки и параграфи, за сметките се
позволява ползване на маски. В маските трябва да се ползва символ * за да се
укаже, че се очаква множество произволни символи. Например 7596* ще означава
всички сметки започващи със 7596. Самото описание на настройката не
предизвиква никакви действия. За да се активират е необходимо в Общи
настройки за избрано Събитие да се избере новодобавено в тази версия действие
Автоматично попълване на трансфери. Новото действие изисква компонент от
клас Разпр.по структури. На база на настройките в избрания компонент се
прехвърля всяко разпределение От възел Към възел с константен избор на
параграф (на база на описаните връзки между сметки и параграфи).

Други
Допълнен е помощния файл във връзка с направените промени. Разширено е
описанието на прозорец Сигурност.
По предложение на разработчика на ПП B3i Ада софт ООД, при извикването
на настройките и на справката свързани с този продукт, не се подават данни за
аналитичностите.

Отстранени грешки и неточности
Положени са усилия за ускоряване на функциите Оглед на документи и
Участие в документи.
При описание на Изгледи е дадена възможност да се избират и компоненти
от клас Тип счет.състояние.
Отстранен е проблем в прозорец Сигурност, който се е проявявал при
редакция на оператор. Проблемът е, че при всяка редакция на оператор се е
нулирала паролата му (влиза без парола).
Отстранен е проблем, засягащ настройките на връзки между счетоводни
смети и структури. Проблемът се е проявявал при Зареждане на данни от
Скиптър. Дефектът се е състоял в загуба на настройките по съществуващите към
момента на зареждане връзки.

