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Състояния – прозорци, функции и справки свързани с тях
При изчисляване на състоянията по Стоки, Стойности, Валути,
Синтетични сметки, Аналитични сметки, Структури и Отпуски е добавена
функционалност за определяне на това дали се премахват нулевите редове. До
настоящия момент за част от състоянията се прилагаше твърдо премахване на
нулевите редове (Стоки, Стойности, Валути и Отпуски), а за другите не се
прилагаше премахване (Синтетични сметки, Аналитични сметки и
Структури).
Ефектът от промяната се наблюдава в прозорците за визуализация на текущо
състояние, в справките включващи в себе си изброените състояния и при
приключванията.
В прозорците за визуализация на текущо състояние е добавена отметка
Премахване на нулеви редове. По подразбиране отметката е включена.
Състоянието и се съхранява за всеки оператор и прозорец. След обновяване ще се
забележи разлика в състоянията Синтетични сметки, Аналитични сметки и
Структури, защото до момента там не се премахваха нулеви редове. При желание
за възстановяване на стрия режим е достатъчно изключване на новата отметка.
Друга промяна в прозорците за визуализация на текущо състояние е
премахването на ненужните страници. В зависимост от това за какви елементи
се визуализира състояние, се зареждат и визуализират само страници, които е
възможно да имат данни. Ако прозорецът се активира за извадка Контрагенти, по
които има състояние по стойности, но няма състояния по стоки и валути, ще се
визуализира само страница Състояние по стойности. Ако избрани синтетични
сметки имат връзка само с част от описаните потребителски структури и нямат
аналитичности, прозорецът за визуализация на състояние ще съдържа само
страници Синтетични сметки и страници за съответните структури, по които има
описани връзки.
За справките от видове:
Оборотна по материални запаси
Оборотна по валути
Оборотна по стойности
Оборотна по синтетични сметки
Главни книги по сметки
Оборотна по аналитични подсметки
Главни книги по аналитични подсметки
Оборотна по структури
Оборотна по синт. и аналит. сметки
Главни книги по синт. и аналит. сметки
Оборотна обобщена по структури
ЧР - Оборотна по отпуски

в Основни настройки е добавена отметка за настройка Премахване на
нулеви редове от състояния. По подразбиране тази отметка е включена. След
обновяване ще има разлика в резултатите от справки свързани със Синтетични
сметки, Аналитични сметки и Структури. Новата настройка ще се счита
включена и за съществуващи справки. При необходимост трябва да се редактират
съответните справки, като се изключи отметката за Премахване на нулевите
редове от състояния.
При приключване (Информация/Състояния) за всички типове състояния се
прилага премахване на нулевите редове. Отново ще се забележи разлика от
досегашното функциониране за състоянията по
Синтетични сметки,
Аналитични сметки и Структури.

Право Видимост за Бланки
В прозореца за прикрепяне на бланки (ползва се от стандартни и
потребителски номенклатури, потребителски структури, модул Хонорари, модул
Човешки ресурси, модул ТРЗ, модул Процеси, модул Дълготрайни активи, Оглед на
документи) е добавена функционалност за регламентиране на достъпа за ползване
на описаните бланки. Функционалността се активира чрез точка Права към
контекстното меню, което е прикрепено към таблицата.

Прозорец Пакети
Към контекстното меню в прозорец Пакети са добавени две нови точки Сортирани по име и Собствени пакети. И двете точки са от тип алтернативно
включване на определената настройка. При активиране на Сортирани по име пред
точката се визуализира отметка и списъкът от пакети се подрежда по азбучен ред.
При активиране на Собствени пакети пред точката се визуализира отметка и
списъкът от пакети се филтрира, като се визуализират само пакетите създадени от
текущия оператор. При визуализация на Моментни снимки на даден пакет, този
филтър не се прилага, т.е. визуализират се всички моментни снимки. И двете нови
настройки съхраняват последното си състояние спрямо оператора.

Прозорец Сметкоплан
При манипулацията на Връзките със структури е добавена възможност за
редакция на Възел за дадена връзка, независимо от наличието на данни по нея.
Програмата проверява дали новият и старият възел са СЪВМЕСТИМИ и ако ДА
разрешава редакцията. Всеки възел може да бъде заменен с негов родител или да се
посочи, че по връзката няма възел. За да се замени възел с негов наследник се
извършва проверка, дали всички използвани елементи в дадената връзка са
елементи на новия възел.
Отново за Връзките по структури е добавена функционалност Пренасяне
на настройките в други връзки. Предназначена е за копиране на настройките от
текущата връзка към избрано множество връзки към същата структура. Точката
отваря нов прозорец, съдържащ данни за всички връзки към структурата от
текущата връзка. В този прозорец могат да бъдат селектирани една или повече
връзки и чрез бутон Избор да се активира процеса по копиране на настройките.
Операцията налага промени в цялото избрано множество и затова преди

изпълнението и се изисква потвърждение. Тази операция е подобна на Зареждане
на настройки от XML, но дава едновременен достъп до връзки за различни
сметки към една и съща структура.

Филтри по групи за допълнителни номенклатурни полета
При описание на Потребителски структури, допълнителни полета в
стандартни номенклатури, допълнителни полета в модули Хонорари и Човешки
ресурси, полета в модул ТРЗ, за номенклатурните полета е дадена възможност за
определяне на Филтър по групи. Целта е да се даде достъп до ограничена извадка
от елементите на номенклатурите.

Филтър по сметки
Направени са корекции във визията и функционирането на системата за
филтриране на счетоводни сметки и аналитични подсметки в модул Справки.
В горната, лява част на на прозорец Филтър по сметки са поставени два нови
бутона – Визуализране детайлите на подвъзлите и Съхранени филтри.
Чрез първият, се дава възможност за едновременна визуализация на сметки
от различни групи. Към самите сметки са добавени полетата Група и Група - пълно
наименование.
Чрез бутона Съхранени филтри се дава възможност за съхраняване и
последващо ползване на определени извадки от сметки и аналитични подсметки.
Бутонът активира меню, което съдържа всички съхранени към момента филтри и
служебните точка Добави съхранен филтър и Съхранени филтри. При избор на
някой от съхранените филтри, текущата селекция се заменя с тази от избрания
филтър. При активиране на Добави съхранен филтър се отваря диалогов прозорец
за задаване на Наименование на новия съхранен филтър и след потвърждение,
текущата селекция се записва. Всеки оператор може да добавя филтри, като те са
достъпни за ползване от всички други оператори. Точката Съхранени филтри е
достъпна само за оператори с администраторски права за пакета или системата.
Чрез нея се визуализират всички създадени филтри с информация за тяхното
наименование и оператор, който ги е създал. Достъпни са действия по изтриване и
преименуване на филтри.
При маркиране или демаркиране на определен елемент (аналитична
подсметка, синтетична сметка или група сметки), автоматично се променя статуса
на всички родители по цялата йерархия до основния възел. Статуса който получават
засегнатите (родителските) елементи е неутрална стойност (кръгче за сметките и
плътно квадратче за групите).
При анализ на това кои елементи са избрани за справката се следва следната
логика:
Ако определен елемент (група, сметка, аналитична подсметка) е със статус
ИЗБРАН (символ отметка), то всички негови поделементи се считат избрани,
независимо от техния статус. За да в сила това правило, даденият елемент не трябва
да има предходници със статус НЕИЗБРАН.
Ако определен елемент (група, сметка, аналитична подсметка) е със статус
НЕИЗБРАН (празна клетка), то всички негови поделементи се считат НЕизбрани,

независимо от техния статус. За да в сила това правило, даденият елемент не трябва
да има предходници със статус ИЗБРАН.
Ако определен елемент (група, сметка, аналитична подсметка) е със статус
НЕУТРАЛЕН (кръгче за сметките и плътно квадратче за групите), то за неговите
поделементи се прилага селекцията определени от следващите нива. За да в сила
това правило, даденият елемент не трябва да има предходници със статус
НЕИЗБРАН или ИЗБРАН.

Модул Документи
За компоненти от класове Стойности по позиции и Валути по позиции е
добавено събитие След инициализация от връзка с документ.
В настройките на документи, при описание на формули и контороли към
списъчните компоненти (Списък стоки, Стоки по позиции, Стойности по
позиции, Валути по позиции), при ползване като източник на данни от Списък за
избор е добавена схема за Допълнителни настройки. Чрез тях се дава възможност
да се регулира начина на локализация на данните в списъка за избор. Допуска се да
се игнорират отделни полета от локализацията – Партида (само за стоковите
компоненти), Контрагент, Обект, Документ и Падеж. При ползване на
Допълнителните настройки се изисква посочване на Агрегатна функция, защото
се очаква, че при локализацията (след игнориране на част от полетата) ще се
получава множество от редове. Целта на доработката е да може да се игнорира
партидата за дадена стока, при инициализация на текуща наличност или да се
игнорира документът, породил определено вземане с цел да получим общото
вземане от даден контрагент (могат да се опишат и други приложения).

Други
В прозорец ТРЗ – полета, при зареждане на полета от файл е разширена
функционалността, с цел редакция на съществуващи полета.
За прозорци Модул ДДС, Декларация 1, Декларация 6, По наредбата за
обезщетение, Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ, Уведомления по чл.123 ал.1 от
КТ, Справка по чл.73 от ЗДДФЛ е добавено право Редакция. Целта е да може да
се даде достъп само за разглеждане.
Дадена е възможност за включване на индивидуални процедури за контрол
преди редакция на номенклатури. Целта е да се предотвратят неволни и/или
умишлени корекции по данни, които вече са включени в употреба. Контролите
могат да са Строги или Превантивни. Могат да бъдат разработвани конкретни
процедури за конкретни пакети от данни, но в настоящия момент има публикувана
универсална процедура, която проверява дали даден елемент се ползва в други
таблици
от
данни.
Новата
функционалност
е
достъпна
в
В
Сервиз/Администраторски
инструменти,
в
елемент
Индивидуални
процедури/функции, като поделемент За контрол при редакция на номенклатури.
Чрез функционалността Изтегли от интернет е достъпна процедурата Контрол
за ползване.
За справки от видове ЧР - Заповеди за отпуски за период и ЧР - Заповеди
за отпуски (с разпр.) за период са добавени полетата от Договори, Лица, Работни
места и Подразделения.

При описание на справки, за елементите Табличен резултат и Разделяне
по подгрупи е добавена функционалност за инициализация на атрибута Уникален
номер (за визуални настройки). За всеки следващ елемент от дадения вид,
номерът автоматично се увеличава с единица.
Към функциите за Обработка на низове (ползват се при описание на
Бланки и Настройка на полета в справки) е добавена функцията Специален
символ. Чрез нея се генерира символ на база на посочен код. Да се има предвид че
символи с кодове до 32 (интервал и контролни символи) се игнорират ако не са
заградени със видими символи.
При обработката на йерархични данни е дадена е възможност и за
множествено отваряне и съответно затваряне на всички подвъзли. Тази
функционалност се активира чрез точките Разлистване на подвъзли и Събиране
на подвъзли от контекстното меню.
Коригирана е схемата на Блокиране на оператори, като блокировката се
счита валидна само за ползватели на СКИПТЪР(i). Ако даден оператор е блокиран
чрез функциите на СКИПТЪР(i) той ще може да ползва MS SQL SERVER чрез
други приложения. До настоящата версия, блокировката беше валидна за всички
приложения.
Точка Помощ/Отдалечено обслужване изтегля и активира версия 10 на
TeamViewer.

Отстранени грешки и неточности
При запис на файл на различни видове обекти (Справки, Импорти,
Индивидуални процедури и др.), за които се предлага подразбиращо се име на база
на името на съответния обект, е приложена трансформация на специалните символи
(\/:*?"<>|). Всички те се заменят с "_" (долна черта).
Отстранени са грешки в модул Човешки ресурси при Масови
операции/Отпуски.
За списъчни компоненти от класове Списък стоки, Стоки по позиции,
Стойности по позиции, Валути по позиции и Разпр.по структури е отстранена
грешка, която се проявява при прилагане на множествена (по всички редове)
формула върху поле по което има сортировка.
Отстранен е проблем в модул Хонорари, проявяващ се в невъзможността за
описание на бланки към модула, при липса на данни.

