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Версия 3.28.0

Лиценз за ползване се зарежда в главната база на
инстанцията

При обновяването с тази версия на СКИПТЪР(i), лицензът за ползване на
продукта се зарежда от файла  License  в главната база от данни (SCIPTERi_Main).
От  този  момент  нататък,  файлът  License  няма  да  се  ползва  и  не  е  необходимо
неговото  наличие  в  папката  на  SCIPTERi.  При  стартиране  на  програмата,  на
прозореца за въвеждане на потребител и парола, няма да се изписва сериен номер
на продукта и притежател. Тази информация ще е достъпна едва след свързване с
базата  данни.  С  направената  промяна,  при  промяна  на  лиценза  няма  да  е
необходима неговата замяна на всяка една клиентска станция, а само еднократно
презареждане в главната база.

В  прозорец  Лиценз (активира  се  от  Помощ/Относно  Скиптър(и),  бутон
Лиценз) са добавени  бутони  Проверка за нов лиценз,  Зареди лиценз,  Премахни
лиценз. Чрез тях се администрира лицензната информацията. 

Запазена е точка Сервиз/Проверка за нов лиценз.
При стартиране на програмата от администратор на системата и липса на

лицензна информация се дава възможност за зареждане на такава от файл.

Модул Документи

При  описание  на  Общи Потребителски  формули и  Потребителски
контроли,  ка  компоненти  от  клас  Номенклатура,  е  даден  достъп  до  поле
ElementID. Полето съдържа ID на избрания елемент от номенклатурата.

При описание на бланки към документи, в таблицата на компоненти от клас
Разпр.по структури е коригирана дължината на поле  Сметка на 15 символа (до
момента е била 6 символа).

В настройките за Печат на компоненти от клас Данни за фактура е добавена
отметка Невидим бутон за печат. По подразбиране е изключена. Целта на новата
настройка е да може да се предизвика печат на документа едва след записа му. За
целта  трябва  да  са  включени  отметки  Печат  при  запис и  Невидим  бутон  за
печат.

В настройките на документите са добавени две нови Общи настройки  - Не
се копира при "Нов копие" и  Не се копира при "Нов сторниращ".  Определят
дали  при  създаване  на  копие/сторниращ  на  даден  документ  ще  се  подтисне
прехвърлянето на данните за компонента. По подразбиране е изключена за всички
компоненти с изключение на Заглавна информация за полетата Дата и Номер.

В оглед на документи е добавена нова точка към контекстното меню – Нов
сторниращ. Работи аналогично на Нов копие, но след зареждане на данните по
компонентите,  съдържащи  числова  информация,  преминава  процедура  по
Сторниране.  За  всеки  компонент,  съдържащ  числови  полета,  за  всяко  негово



стандартно  числово  поле  е  приета  логика  за  това  дали  подлежи  или  не  на
сторниране. Подлежащи на сторниране са следните полета по компоненти:

- За компоненти Списък стоки и Стоки по позиции - Количество, Ст. без ТО,
Сума ТО, Стойност;

- За компонент Стойности - Данъчна основа, Сума ДДС и Стойност;
- За компонент Ввалути - Количество и Стойност;
- За компонент Шаблон - Количество;
- За компонент Стойности по позиции - Стойност;
- За компонент Валути по позиции - Количество, Стойност;
- За компонент контировка - Стойност;
- За компонент Разпр. по аналит. - Стойност;
За  полетата,  които  се  дефинират  от  потребителя  (числови  полета  в

структури, Допълнителни полета в компоненти) е дадена възможност да се укаже
дали Подлежи на сторниране. Преди ползването на новата схема за сторниране е
добре да се огледат всички потребителски полета и да се определи техния статус
спрямо сторнирането.

Модули Справки и Бланки
Дадена е възможност за описание и ползване на  Индивидуални процедури

за справки с частно дефинирани входни параметри. До настоящата версия всички
индивидуални процедури за справки, задължително и единствено имаха параметри
От дата и  До дата.  При описание на справки по индивидуални процедури,  в
прозорец Основни настройки е добавена настройка Тип индивидуална процедура
(според  параметрите).  Избира  се  една  от  две  възможности  -  Стандартни
параметри  за  период (по  подразбиране  и  съвпада  с  досегашната  единствена
възможност)  и  Динамични параметри.  При  Динамични параметри се скриват
настройките  за  периоди  и  се  визуализира  бутон  Настройки  на  индивидуална
процедура.

Добавена е форма за настройка на индивидуалната процедура. В таблица се
визуализират  параметрите  на  справката  заредени  от  базата.  В  горната  част  на
формата  има  бутон  Настройка  на  полета.  Той  отваря  нова  обща  форма  за
настройка  на  полета  от  таблица,  която  се  генерира  при  изпълнение  на
индивидуалната процедура.

При извикване на справката се отваря екран за определяне на параметрите,
след което се настройват полетата и от там нататък преминава през стандартните
настройки на справката.

Дадена е възможност при извикване на справката през бланка да се подадат
стойностите  на  параметрите  отвън.  Променено  е  описанието  на  Синтаксис  на
извикване  на  функционалност  от  бланки.  Там  може  да  се  прочете  каква  е
логиката.

При  описани  на  Бланки,  в  раздел  Замени на  Обработка на низове са
добавени 2 функции -  XML резервирани символи и  Резервирани символи за име
на файл.  XML резервирани символи заменя специалните символите със следните
комбинации:



    & - &amp;
    < - &lt;'
    > - &gt;
    " - &quot;
    ' - &apos;
Резервирани символи за име на файл заменя символите \/:*?"<>| с подаден

отвън символ.

Модул Хонорари
Добавено е поле (отметка) Представена декларация за удържане на данък

в четвърто тримесечие на годината. Полето указва дали да се удържа данък за
получени хонорари в четвърто трмесечие на годината. Достъпно е за редакция и се
анализира само за суми изплатени през четвърто тримесечие. За останалите месеци
данък  се  удържа  според  настроената  схема.  За  четвърто  тримесечие  по
подразбиране данък не се удържа, освен ако е маркирана тази отметка.

Дадена е възможност при попълване на данни за Декларация 1 и Декларация
6 да се изпратят избрани чрез селекция хонорари.  Ако в списъка с  хонорари са
селектирани  един  или  повече  хонорара,  се  дава  възможност  за  избор  дали  се
изпращат селектираните редове или попадащите в определен период. 

При попълване на Декларация 6 за 2015г (и следващи),  Дата на плащане се
попълва с последния ден от месеца спрямо поле Дата на хонорара.

Направени са необходимите корекции с цел коректно подаване на данни на
файл по чл 73 от ЗДДФЛ за 2014г.

Модули Човешки ресурси и ТРЗ
В панел Активни договори е добавена функционалност за оцветяване в жълт

цвят на договорите по заместване.  При записа на на допълнителни споразумения
към такива договори се извежда въпрос дали те остават договор по заместване.

В документите свързани с Подразделения и  Работни места е добавено поле
Не се анализира при обработка на ведомости - отметка, която по подразбиране е
изключена.

При  настройка  на  изчислителни  модели  е  добавена  функционалност  за
преместване на фокуса от едни елементи в други на база на това къде се използва
елемента. При описание на Потребителски формули и Потребителски контроли е
добавена е функция Работни дни минал месец.

Модул Социално осигуряване

При изпращане на данни по Декларация 6 е дадена възможност за попълване
на повече от един ред във файла. До настоящия момент се групираха данните и се
изпращаха само в един ред, който представляват 4 колони в от хартиения макет на
декларацията.

Направени са корекции в контролите на данни за Декларация 1 от 2015 г.



Нова схема за създаване и поддържане на архиви
Чрез Функционален панел  Автоматични архиви в прозорец  Сигурност е

дадена възможност за дефиниране и настройка на различни схеми за създаване на
архиви. Възможно е създаване на ежедневни, седмични, месечни и т.н.  схеми за
архивиране. Всяка от тях може да архивира избрани или всички пакет данни, Всяка
от тях може да се настрои на какъв период да премахва стари архиви. Може да се
настрои и колко броя архиви се поддържат по тази схема. Има възможност да се
определи и второ място за съхранение, както и това дали архивът да се компресира.

Схемите  се  изпълняват  от  външна  програма  (Sci_Bakcup.exe),  която  не  е
включена в инсталацията на СКИПТЪР(i). Тази програма и инструкция за нейното
ползване  може  да  се  изтегли  от  сайта  на  Униконс   http://www.unicons-
bg.com/downloads.php?id=1 ,  елемент  Технология за  архивиране (автоматично)
на пакети на  Скиптър(i)  чрез  схеми,  достъпна за  версии  на Скиптър(i)  от
3.28.0. Стартирането  на  тази  програма  може  да  се  извършва  ръчно  (не  се
препоръчва) или да се включи в системата на  Task Scheduler на операционната
система на сървъра. Вижте подробности в помощния файл в темите Функционален
панел Автоматични архиви и Прозорец Настройки на автоматичен архив.

Промяна отчитането на брой видове документи
При  изчисляване  на  моментния  Брой  видове  документи

(Помощ/Относно/Статус и при контрола за нарушен лиценз при избора на пакет) се
игнорират тези видове, за които има въведена стойност в поле Валиден до дата и
тази стойност е строго по-малка от системната дата спрямо сървъра. Целта е да не
се налага закупуване на допълнителен брой видове документи при промяна начина
на  работа  (едни  документи  се  заменят  с  други),  а  само  при  разширяване  на
дейността (добавяне на нови видове документи).

Регистрация и временно блокиране на ъпдейтите 

Включени  са  регистри  на  изтеглянията  на  актуални  модули  и  актуални
лицензи  от  сайта  на  Униконс.  Регистрират  се  изтеглянията  чрез  бутоните
Инсталация на Скиптър(i) и  Актуални модули за актуализация от  страница
http://www.unicons-bg.com/downloads.php?id=1. Регистрират се и изтеглянията чрез
модул SciUpd.EXE, който се активира ръчно и/или автоматично от СКИПТЪР(i).

Създадена  е  схема  за  временно  блокиране  на  изтеглянията  на  актуални
модули  от  сайта  на  Униконс  с  цел  безопасно  извършване  на  административни
дейности по сайта (качване на нова версия например). 

Други
В Прозорец Шаблони, в детайлните таблици Входящи стоки и Изходящи

стоки е  дадена  възможност  за  избор  на  Допълнителните  полета описани  за
стандартна номенклатура Стоки и услуги.

При  Експорт  на  пакет  се  предлага  име  на  файла,  което  съдържа
потребителското име на пакета и неговия номер.

http://www.unicons-bg.com/downloads.php?id=1
http://www.unicons-bg.com/downloads.php?id=1
http://www.unicons-bg.com/downloads.php?id=1


Отстранени неточности и грешки
В  прозорец  Филтър  по  сметки  е  отстранен  проблем  при  селекция  на

аналитични подсметки за сметки с обща аналитичност. Дефектът се е проявявал в
това че при селекция на подсметки за една сметка и преместване на активния ред на
друга  сметка,  със  същата  аналитичност,  селекцията  от  първата  сметка  се  е
пренасяла във втората (без да се променя статуса на самата сметка). Промяната НЕ
ИЗИСКВА преразглеждане на справките с константни филтри.

При избор на видими полета е увеличена дължината на имената на самите
полета от 50 на 150 символа. До настоящия момент за определени полета с по-
дълги имена се отрязваше текста до 50 символа.

Отстранен е проблем при пренасяне на настройки на връзки между сметки и
структури. Проблемът се е проявявал при НЕйерархични структури.

Коригиран е проблем в модул ТРЗ при подготовка на данни за Декларация 1.
Проблемът се проявява когато се подават данни за ведомости от 2015г, в която има
отразени разлики от 2014г. Всички данни са се попълвали в Декларация 1 - 2015. 

Отстранен  е  проблем  засягащ  справки  от  вид  Оборотна  обобщена  по
структури.  При  структури,  свързани  с  повече  от  една  сметка  (аналитична
подсметка) стойностните полета от състоянията са се умножавали според броя на
връзките в които участва структурата.
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