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Модул Бланки
При настройките на елемент от тип  Таблица, в страница  Допълнителни е

добавена отметка При липса на данни не се печата. При включване на отметката,
ако в таблицата няма редове няма да се изрисува обекта. При изключена отметка,
елементът ще се изрисува, както е функционирал до момента. За съществуващите
бланки към момента на актуализация, новата отметка ще се счита ИЗКЛЮЧЕНА.
За  новодобавени  елементи  от  тип  Таблица,  отметката  по  подразбиране  е
ВКЛЮЧЕНА.

Модул Документи
Добавена  е  нова  настройка  Модели  документи (в  Общи  настройки).  Тя

представлява  отметка,  която  по  подразбиране  изключена  и  е  предназначена  да
определи дали при работата на вида документ ще е достъпна функционалността за
създаване и ползване на Модели документи.

Функционалността  Модели  документи е  предназначена  за  създаване  и
ползване на макети на документа, съдържащи част от данните, които се повтарят в
множество екземпляри. Може да се ползва за създаване на стандартни контировки в
счетоводни документи, за макет на множество повтарящи се изделия при издаване
на фактури и други. Когато настройката е включена, при добавяне и редакция на
документи, в горната част на прозореца се визуализира бутон с изображение на три
цветни фигурки. При натискането му се появява меню, което дава възможност да се
избере някой от вече създадените модели или да се запише текущото съдържание
на документа като нов модел.

В  прозорецът  Видове  документи е  добавен  нов  елемент  Модели
документи.  Предназначен  е  за  управление  на  моделите  от  страна  на
Администратора на системата или пакета (вижте  повече  информация  в
помощния файл).

В Общи настройки на документите, при избор на действия за събитията е
добавено действието Допълнителна функционалност (Add-In). Поставя в списъка
с действия служебния израз ExecuteAddIn.<име на dll>.<име на функция>. В този
служебен израз <име на dll> и <име на функция> трябва ръчно да бъдат заменени
съответно с името на библиотеката (без разширение) и името на процедурата от
нея,  които  да  се  активират  с  това  действие.  Самата  библиотека  трябва  да  е
създадена от лице, което познава структурата на обекта управляващ документите на
програмно ниво. Чрез такива действия се цели да се изпълняват частни поръчки за
конкретни клиенти, които не могат да се изпълнят чрез общодостъпните техники за
настройки в СКИПТЪР(i).

В настройките на  компоненти от  клас  Разпр.по структури,  към елемент
Връзка с компоненти е добавена възможност за свързване с компонент от клас



Тип счетоводно състояние. В случай, че е настроена новата връзка, списъците за
избор към структурите се  филтрират по избраната  стойност в  компонента,  а  не
спрямо настройката на самата връзка.

Модул Човешки ресурси
В документите за създаване и промяна на Подразделения е добавено поле

Вид  подразделение.  В  полето  се  избират  стойности  от  едноименна  стандартна
номенклатура. Тази номенклатура се очаква да съдържа елементи от типа на Отдел,
Цех,  Катедра,  Факултет и т.н.  В тази връзка са направени корекции на всички
таблици съдържащи данни за Подразделение, вкл. и във Ведомостите за заплати,
като са добавени всички полета свързани с Подразделението.

Други
В  меню  Сервиз и  добавена  нова  точка  Изтегляне  на  елементи  от

интернет.  Тя  е  достъпна  само  за  Администратор  на  системата и
Администратор  на  пакета.  Активира  едноименен  прозорец,  предназначен  за
множествено изтегляне на подготвени елементи (бланки, справки, импорти и т.н.)
от интернет страницата на Униконс. Новият прозорец е описан в помощния файл и
там може да намерите повече подробности за него. 

В  Администраторски  инструменти,  за  Индивидуални  процедури  за
контрол (при запис и редакция на документи), таблиците е добавено поле Прилага
се  при  консистентност.  Полето  е  от  тип  отметка  и  за  да  се  визуализира  е
необходимо чрез функцията Видими полета (F10) да бъде избрано. В зависимост
от това дали е маркирано или не това поле за дадена процедура, тя ще участва,
съответно няма да участва при проверките за консистентност по документи. При
актуализацията, за всички процедури за контрол при запис полето се инициализира
като маркирано, а за процедурите за контрол при редакция, като немаркирано. При
добавяне на нови процедури от файл полето се инициализира по същата логика.

В номенклатури Обекти и  Контрагенти е коригиран контролът свързан с
поле БУЛСТАТ. Добавката се състои в това, че ако полето съдържа 10 символа и те
представляват коректно ЕГН няма да се сигнализира за дефект.

При настройки на връзки между сметки и структури, задаване на Действия
в събитията е добавено действието Прехвърляне на стойност в контировката.
Поставя  в  списъка  с  действия  служебната  дума  TransferValueInAccount.  При
изпълнението  на  това  действие  се  симулира  ръчното  активиране  на  действието
Преход в контировка с прехвърляне. В зависимост от настройките на връзката се
прехвърля  сумата  от  определеното  поле  за  контрол  в  Аналитичното
разпределение и от там в  контировката. Ако връзката е директно със сметка, то
прехвърлянето  на  стойността  не  минава  през  аналитично  разпределение.
Действието е полезно за преизчисляване на документи в които се очаква промяна
на  стойности  или  за  автоматичен  пренос  на  сумите  при  запис  на  документа.
Действието  е  активно  само  за  събитията  Преди  запис  на  таблица,  След
зареждане и Потребителските събития.



Отстранени грешки и неточности
При проследяване на Хронологии по различните състояния (счетоводни и по

модули МЛВР и ДА) е отстранен дефект, свързан с НЕприлагането на параметъра
От дата при активиране на прозореца.

В  модул  Човешки  ресурси,  панел  Активни  договори  е  отстранен  дефект
свързани с  НЕприлагането на параметъра Към дата при отваряне на прозореца.
Отстранени са и дефекти свързани с форматирането на допълнителните полета към
договорите.

Възстановeна и функционалността за Запис на файл и Зареждане от файл
на Роля от прозорец Сигурност.

Коригирана  е  функционалност  в  анализа  на  настройките  в  модул
Документи.  Целта  е  да  се  избягват  неясни съобщения за  грешки,  а  да  се  дава
коректна информация за неточностите.

Отстранен  е  проблем  със  задължителността  на  Основни  полета в
Потребителски  структури.  Проявявал  се  е  в  оглед,  добавяне,  редакция,
визуализация на документи и е засягал номенклатурни полета.

Отстранен  е  проблем  при  ползване  на  функционалността  Преход  в
контировка  с  прехвърляне  (F5) от  компонент  от  клас  Разпр.по  структури.
Проблемът се е проявявал при наличие на повече от една връзка за дадена сметка, с
настройка за обща група контрол и се е състоял в, това че върнатата стойност не е
сборна от всички връзки, а само от текущата.

Отстранен е проблем свързан с НЕОПРЕСНЯВАНЕ на списъците за избор
за компонент  Разпр.по структури.  Проблемът се проявява, когато има формула,
ползваща данни от списък за избор и тази формула е избрана в събитие  Преди
запис  на  таблица.  В  този  случай  при  Преизчисление на  документ  данните
изисквани от списъка се връщаха с НУЛЕВА стойност. С направената корекция, при
събитието Преди запис на таблицата се извиква функционалност за опресняване
на данните в списъците за избор.

Отстранен  е  проблем   при  ползване  на  функционалността  Копиране  на
друго разпределение (Alt+C) от компонент от клас Разпр.по аналит.. Проблемът се
е проявявал в непълното предоставяне на списък от подходящи разпределения.

Отстранен  е  проблем,  свързан  с  описание  на  Въздействие от  тип  По
позиции.  Проблемът  се  проявява  при  неизбиране  на  знак  (Плюс  или  Минус).
Ефектът е че в хронологията се вписват данни, които не се отразяват в състоянието.
Проблемът е отстранен, като при записа на Въздействието се извършва контрол за
избран знак. Тази корекция няма да повлияе на вече съществуващи Въздействия.
Вероятността такива да съществуват е минимална, поради факта, че би се забелязал
дефекта от потребителите. Предлагаме код на заявка, чрез която може да се провери
съществуват ли дефектни данни вписани в хронологиите по Стойности, Стоки и
Валути:

SELECT ID__Doc_Head FROM R_LHron WHERE ReflSign = 0
UNION
SELECT ID__Doc_Head  FROM R_SHron WHERE ReflSign = 0
UNION
SELECT ID__Doc_Head FROM R_VHron WHERE ReflSign = 0



Ако тази заявка върне резултат,  трябва да се открие кои  Въздействия го
пораждат. 

В прозореца за  Редакция на оператор е  установен проблем при опит за
премахване на администраторския достъп на активния в момента оператор. В тази
връзка е изключена възможността на подобно действие. Сега активния оператор НЕ
МОЖЕ ДА ПРЕМАХНЕ СОБСТВЕНАТА СИ ОТМЕТКА АДМИНИСТРАТОР.

Отстранен  е  проблем  при  създаване  и  редакция  на  детайлни  данни  към
Сметкоплан (Връзки  към  структури,  Автоматични  връзки  към  структури,
Характеристики). Проблемът се проявявал само при включен режим на вписване
на  Хронология по тази стандартна номенклатура и при сметки с по-дълги от 100
символа имена.
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