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Версия 3.22.0

Настройки на ленти и страници с инструменти
Добавена е функционалност за манипулиране на Лентите и Страниците с

инструменти директно  от  основния  прозорец.  Възможни  са  добавяне  и
премахване на  Ленти/Страници,  добавяне, премахване, разместване на отделни
елементи, запис и зареждане в/от файл на единична  Лента/Страница. Подробно
описание има в помощния файл към системата, тема Основен прозорец. 

Модул Документи
В настройките на документите, за компоненти от клас Списък стоки и Стоки

по  позиции  е  добавено  служебно  събитие  След  инициализация  от  връзка  с
документ.  То  се  активира  след  попълване  на  данни  в  компонента  на  база  на
компонент от клас Връзка с документ.

При  описание  на  Въздействия от  тип  По позиции,  за  настройките
Документ (стойност от) и Дата (стойност от) е добавена възможност да се избере
Компонент или текущия документ. В този случай, въздействието е алтернативно
в  зависимост  от  това  дали  избраният  компонент  от  клас  Връзка  с  документ,
съответно Дата има или няма стойност. При наличие на стойност тя определя кой е
документа, а при липса се взема текущия документ. Поводът за реализацията на
доработката е да може в документи ползване за издаване на фактури и известия да
може  разчета  да  се  отнася  или  към  текущия  документ  (при  фактура)  или  към
свързания  документ  (при  известие).  Т.е.  фактурите  (нямат  връзка  с  документ)
формират  разчет,  а  известията  (имат  връзка  с  фактура)  коригират  разчета  по
избраната фактура. 

Във  функционалността  по  Трасиране на  документи  са  добавени  нови
елементи.  Това  са  DoEventActions/<Име  на  десйтвие>,  <Име  на
компонент>/ComponentDataChange,  DoSave,  BeforeSave.  Първите  два  отчитат
изпълняваните  действия  настроени  в  Общите събития и  действията,  които  се
активират  при  промяна  стойността  на  даден  компонент.  Последните  два  са
групиращи елементи,  отчитащи времето при запис на документите.  Чрез новите
елементи  се  дава  значително  по-диференцирана  информация  за  протичащите
процеси и времето, което отнемат те.

Допълнителни функционалности
Независимо  от  гъвкавостта  и  настройваемостта  на  СКИПТЪР(i),  в

определени случаи се налага разработването на частна функционалност за даден
клиент  (модел).  До  настоящата  версия  тази  функционалност  се  разпознаваше  и
активираше на база на съдържанието на файл с име Plugins.xml, койте се намира в
папката  на  SCIPTERi.exe  (тази  функционалност  се  запазва  към  момента  с  цел
съвместимост).  С настоящите промени, всеки специално разработен модул ще се
прикрепя към пакета данни за който е предназначен чрез функционалност на самата



програма.  Всеки  такъв  модул  трябва  да  притежава  определена  задължителна
функционалност за да е приложим за целта. На този етап, разработчик на такива
модули се очаква да бъде само екипът на Униконс ООД.

Администрирането  на  модулите  за  допълнителна  функционалност  се
осъществява  чрез  нов  елемент  Допълнителни  функционалности в  прозорец
Администраторски инструменти.

При зареждане на модул, в базата на конкретния пакет се вписва цялото му
съдържание.

При  активиране  на  пакет,  към  който  има  заредени  модули,  програмата
проверява дали те (търси се файл с името на модула, допълнено с номер на пакета –
AddIn0001_29.dll  например)  са  налични  и  в  актуална  версия  в  папка  AddIns,
подпапка на инсталацията на  СКИПТЪР(i).  Ако даден модул не е наличен в тази
папка или не е в актуална версия, неговото съдържание се извлича от базата и се
записва в папката. По този начин, един път зареден модул към определен пакет е
достъпен за ползване от всички клиентски машини. По тази схема и при експорт и
импорт на пакет, модулите с допълнителна функционалност се пренасят с пакета
данни.

На този етап, допълнителните функционалности могат да добавят точки в
основното меню, като подточки на точка Допълнителна функционалност, или да
се ползват при настройки на събитията за документите. Могат да се ползват и за
извикване на функционалност от Бланки.  Точка Допълнителна функционалност
се  визуализира при наличието на  поне една подточка.  Подточките на  отделните
модули са отделени с линия.

Други
При Замяна на пакет е добавена функционалност за пренос на нивото на

достъп до пакета за операторите. След замяна на пакет няма да е необходимо да се
презаписва информацията съдържаща се в прозорец  Права на достъп до пакет
<Име  на  пакета>,  а  това  ще  става  автоматично  на  база  на  нивото  на  достъп,
определено до заместения пакет данни.

Отстранени грешки и неточности
Отстранен  е  проблем  свързан  с  описанието  на  справки.  Проблемът  се  е

проявявал  при  елементи  Групиране и  Разгръщане,  когато  в  предходен  елемент
Настройки на полета, във формули са ползвани параметри (например От дата). 

Отстранен  е  проблем  свързан  с  визуализация  на  бланки.  Проблемът  е
създаден във версия 3.21.0 и засяга елемент Таблица. Проявява се при наличие на
служебно поле Пореден номер. 

При  Зареждане  на  данни  от  Скиптър,  за  полета  на  структури  от  тип
реални числа,  без посочен формат се е  прилагало закръгление на стойностите в
текуща състояние до 100 (например стойността  2345.12 ще се визуализира като
2300.00). Направена е корекция и за неформатираните полета се налага формат 0.00
(два знака след десетичната точка).

Отстранен е  проблем свързан с  редакцията  на  данни за  МОЛ и  Банкови
сметки към номенклатури  Контрагенти и  Обекти.  Проблемът се  е  проявявал
само при включена  Хронология и при дължина на поле  Наименование в самата



номенклатура  по-голяма  от  50  символа.  Подобен  проблем  е  отстранен  и  за
номенклатура Дълготрайни активи, свързан с полето Доставчик в нея.
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