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Модул Човешки ресурси
Направена е корекция в контролите при прекратяване на договори, така че

договор да може да се прекрати в деня от който се активира (поле  От дата на
договор може да съвпада с Дата на прекратяване).

При  подготовка  на  данни  по  Наредбата  за  обезщетения  документите  се
диференцират по Дата на издаване – До 2014г. и От 2015г..

В таблицата за завеждане на данни за  Допълнителни трудови доходи са
добавени полета Брутен доход от ТП и ДТВ за ТСПО без контроли и изчисления.

Модул ТРЗ
При подготовка на данни за Декларация 1 се прави диференциация спрямо

годината на ведомостта от която се попълват. 
В таблицата за Годишно преизчисляване са добавени полета Брутен доход

от ТП, ДТВ за ТСПО и Данък върху ДТВ за ТСПО. 
При Годишно преизчисляване полето Брутен доход от ТП се изчислява на

база на въведените данни в  Допълнителни трудови доходи. Допуска се и ръчна
редакция на полето.

Полето  ДТВ  за  ТСПО  се  изчислява  на  база  на  въведените  данни  в
Допълнителни трудови доходи и на база на стойностите в поле Сума за клас от
ведомостите.

Поле Данък върху ДТВ за ТСПО се изчислява по формулата
Данък  върху ДТВ за  ТСПО =  ДТВ за  ТСПО/Облагаем  доход  *  Дължим

данък.

Модул Хонорари
При  подготовка  на  данни  за  Декларация  1,  чрез  отметка  Данни  до

31.12.2014 се определя дали данните да се подготвят по макета валиден до края на
2014г. По подразбиране не е маркирана и данните се подготвят по макет, валиден от
01.01.2015г..

Има публикувани нови бланки и справки свързани с модула. Могат да се
изтеглят чрез схемата за Изтегляне на елементи от интернет. 

Модул Социално осигуряване
В  прозорец  По  наредбата  за  обезщетения,  в  таблицата  с  периоди  е

добавено поле Тип с две константни възможности (До 2014г.,  От 2015г.). Целта е
да  се  отделят  пакетите  от  данни  спрямо  датата  на  издаване  на  документите
участващи в тях. В зависимост от стойността на новото поле се променят имената
на файловете в които се изпращат данните (съобразно спецификацията).



Коригирана е фиксираната бланка за печат на Приложение 15 (текстът ал.1
е  заменен  с  ал.2).  Коригирана  и  допълнена  е  номенклатурата  Кодове  на
приложенията.

Публикувани са нови бланки за Придружително писмо и Опис документи,
валидни за 2015г. в интернет.

В меню  Трансфери и добавена точка  Декларация 1 – 2015 и досегашната
Декларация 1 е преименувана на  Декларация 1 – до 2014.

Данните в новата точка се поддържат на база на новата спецификация. На
практика има премахнати доста полета в сравнение със спецификацията за 2014г.

Пренесена е цялата функционалност по контрол, изпращане, съхраняване,
връщане,  поглъщане,  копиране  на  данни  в  новата  структура  по  аналогия  на
досегашната.

Модул Бланки
При активиране на Печат на бланка е добавен индикатор за отброяване на

страниците за печат.

Компонент за обработка на таблична информация
Към базовата функционалност на компонента и съответно като точки към

Грид менюто са добавени:
Бланки
Функционалността  е  предназначена  за  описание  и  извикване  на  вече

описани  бланки,  свързани  с  конкретната  таблица.  Точката  активира  подменю
съдържаща  точка  Описание  на  бланки  -  Ctrl  +  B и  точки  за  извикване  на
съществуващи бланки. Точката за описание е достъпна само за администратори на
системата  или  администратори  на  пакета.  Тя  активира  стандартен  прозорец  за
описание на множество бланки. Като основа за описание на бланката се подават
селектираните редове от таблицата или ако няма селекция, се подава текущия ред.
Точките с описаните вече бланки са достъпни според определените за тях права и
активират  съответната  бланка.  Като  за  попълване  на  бланката  се  подават
селектираните редове от таблицата или ако няма селекция, се подава текущия ред.

Допълнителни функционалности
Аналогично  на  предходната  точка,  но  с  цел  добавяне  на  индивидуално

създадена функционалност. За да има достъпни функционалности, трябва такива да
са разработени от оторизирани от Униконс лица и да са заредени в пакета чрез
Сервиз/Администраторски инструменти/Допълнителни функционалности.

Модул Справки
За  справки  от  видове  Хронологична  по  синтетични  сметки,

Хронологична по аналитични подсметки,  Хронологична по синт.  и  аналит.
Сметки,  Хронологична  по  структури,  в  Основни  настройки е  добавена
отметката  Премахване  на  нулеви  редове  от  състояния.  По  подразбиране  е
ВКЛЮЧЕНА. Ако се изключи, в справките ще попадат и данни за елементи, които
нямат салда към началната дата и документи в периода.



При  описание  на  справки  е  добавен  елемент  Сортиране.  Ползва
стандартния  прозорец  за  настройка  на  сортировка.  Добавена  е  и  настройка  за
забрана на сортиране в елементите Табличен резултат и Разделяне на подгрупи -
Справка. За Табличен резултат е добавена настройка за видимост на служебните
полета от Междинни резултати.

Други
Добавена е функционалност, чрез която клавишът ТОЧКА от калкулаторната

клавиатура  се  трансформира  ВИНАГИ  в  точка,  независимо  от  драйверите  за
кирилизация.

Ускорено е отварянето на прозорец Настройки за Видове документи.
Функционалността по публикация и Изтегляне на елементи от интернет

е  развита  в  посока  публикация  на  елементи  с  ограничен  достъп.  На  база  на
серийния номер на лиценза, ще бъдат достъпни специално публикувани елементи
за  конкретен  клиент.  Към  системата  са  добавени  и  елементи  от  клас
Допълнителни функционалности (AddIn).

Предупредително съобщение преди рискови операции
При активиране на  някои действия се  препоръчва  създаване на  архив на

пакета.  До  настоящата  версия,  това  ставаше  с  няколко  прозореца,  които
предупреждават,  а  след  това  подканят  за  архивиране.  С  настоящата  версия,
определени процеси минават през общ комбиниран прозорец за предупреждение и
покана  за  архив.  Преди  да  даде  възможност  за  продължение  на  процеса,  в
прозореца се изисква маркиране на една от двете възможности (Да/Не) за създаване
на архив. Промяната засяга процесите При модификация на пакет, Компресиране
на пакет, Консистентност на пакет, Изтриване на пакет, Замяна на пакет,
Каскадно изтриване на данни - от администраторския модул, Обединяване на
подобните редове в контировките - от администраторския модул, Зачистване
- в състояния,  Зачистване на Дълготрайни активи - в състояния.
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