
Допълнения в периода 21.04.2015 – 20.05.2015

Версия 4.0.0

Смяна на мажорна версия
С настоящата публикация се променя мажорната версия на продукта от 3 на

4. Целта е при създаване на нови пакети да не се изпълняват всички скриптове от
3.0.0 до текущата версия. С тази промяна, при създаване на нов пакет, той директно
ще се създаде във версия 4.0.0. 

Версия 4.0.0 е особена с това, че е първата промяна на мажорна версия, от
момента  в  който  всички  схеми  за  данни  се  поддържат  от  SCIPTERi  (а  не  от
отделните модули). В тази връзка, при актуализация на пакети с версия преди 3.1.0,
процесът ще протича на два паса – до версия 3.0.4 и от версия 3.1.0. Между двата
паса програмата ще бъде рестартирана.

Модул Документи
Добавена  е  функционалност  с  цел  отлагане  включването  на  избрани

документи в регистрите по ДДС. За компоненти от класове  ДДС информация и
Данни за фактура е добавено поле  Дата за отложено попълване. Новото поле
има настройка за това дали се визуализира и по подразбиране тази настройка е
изключена.  Настройката  за  компонента  от  клас  ДДС информация  е  в  секцията
Видими елементи. За компоненти от клас Данни за фактура е в общите настройки,
елемент Други. При попълване на регистрите по ДДС се анализира новото поле и
когато в новото поле има заведена дата, документът попада в регистрите по ДДС
спрямо нея.  Например  документ  за  покупка  с  Дата (в  заглавната  информация)
15.04.2015 и Дата за отложено попълване 31.07.2015 ще попадне в дневника за
покупки през месец 07.2015г., а ще се осчетоводи през месец 04.2015г.

Дадена  е  възможност  за  добавяне  в  Изгледи на  поле  Група  -  пълно
наименование за компоненти от класове Обект и Контрагент.

Дадена  е  възможност  за  избор  на   описаните  Допълнителни полета за
номенклатура Стоки и услуги и за таблица Партиди за списъци за избор. Новата
възможност се отнася за настройките на компоненти от класове  Списък стоки и
Стоки по позиции,  когато са от вид  Номенклатура стоки или  Състояние по
стоки.

В настройките на компоненти от клас  Връзка с документ, при определяне
на  Инициализация  на  компоненти е  добавена  отметка  Сторниращ.  По
подразбиране отметката е изключена. Когато е включена, при попълване на данните
те  се  трансформират  на  база  на  изходните  и  прилагане  схема  на  сторниране.
Настройката  може  да  се  ползва  за  генерация  на  Кредитни  известия  на  база  на
избиране на фактурата по която се пускат.

При описание на изрази в  Общи формули или по отделни компоненти е
даден достъп до полето  ID Статус за компоненти от клас  Връзка с документ и
Заглавна информация. 

При дефиниране на Филтри по позиции е добавена възможност за налагане
на условия по поле Статус на документите. Допълнени са изборите за филтър по



документи с  Екземпляр със статус (избира се списък от статуси) и  Екземпляри
без статус (включва се в извадката документи без посочен статус). Коригирани са
някои от имената на точките за определяне на филтри на база документи.

За  компоненти  от  клас  Данни  за  фактура,  в  елемент  Други е  добавена
настройка  Инициализира  "Получено  от"  при  промяна  на  "Получател".  По
подразбиране настройката е включена и системата действа по досегашната логика.
Ако се изключи, при избор на контрагент няма да се инициализира поле Получено
от, но списъкът с използвани получатели ще се попълни и ще е възможно ръчно да
се избере един от тях. 

За същите компоненти, в елемент Връзки с компоненти е добавено елемент
(поле)  Съставител.  В него могат да се избират компоненти от класове  Обект,
Контрагент, Лице, Текст 50. Когато има избран компонент, данните за съставител
при печат на документ се вземат от съответния компонент. За компонентите Обект
и  Контрагент,  данните  се  вземат  от  поле  МОЛ.  Ако  не  е  избран  компонент
данните се попълват чрез името на активния оператор.

Допълнителни полета в Партиди

Дадена е възможност за дефиниране на допълнителни полета към таблица
Партиди (детайлна  за  номенклатура  Стоки и  услуги).  Целта  е  да  могат  да  се
дефинират полета от типа на  Срок на годност,  Дата на производство или други
реквизити характеризиращи конкретна партида. Функционалността е реализирана в
прозорец Настройка на стандартни номенклатури, като е добавен втори възел Други
таблици. На този етап в този възел има единствен подвъзел Партиди. Добавянето
и  настройката  на  полетата  е  аналогично  на  допълнителните  полетата  към
стандартните номенклатури. Допълнителните полета към Партиди са достъпни на
местата, където е достъпно и стандартното поле Сериен/партиден номер.

Извадки от номенклатури
Добавена е възможност за визуализация на отделни Филтри по групи като

самостоятелни точки  в  меню.  Схемата  е  реализирана  чрез  настройки на  самите
Филтри по групи. В прозорец Филтри по групи, в таблицата с имена на филтрите
е добавено поле-отметка Покажи в главна форма. Добавена е и страница Икона за
меню (16Х16). Освен това, към контекстното меню е добавена точка  Права, чрез
която се определя Видимост до съответния филтър. На база на тези настройки, за
всеки оператор и пакет се определя има ли достъпни филтри по групи, които да се
покажат в главна форма. Ако има такива,  в меню Информация се появява точка
Извадка  от  номенклатури,  която  активира  подменю  съдържащо  достъпните
филтри по групи.



Схема за заключване на обекти

Добавена  е  възможност  за  настройка  на  схемата  за  Блокиране  на
едновременни  действия.  В  прозорец  Сигурност  е  добавен  специализиран
Функционален панел Блокиране на едновременни действия, чрез който може да
се изключва схемата за избрани действия.  В предходната версия беше включена
схема  за  заключване,  която  беше  безусловна.  С  настоящата  доработка  се  дава
възможност, по преценка на администратора на системата, определени действия да
не бъдат блокирани за едновременно ползване.

Други
Променена е схемата за асоцииране на оператори при импорт и замяна на

пакет.  В помощния файл,  в  тема  Прозорец Асоцииране на оператори може да
прочетете подробности. Съществено е това, че асоциацията се извършва едва при
активиране на пакета, а не веднага след неговия импорт. Другата промяна се състои
в това,  че се разглеждат три независими асоциации – за визуални настройки, за
права и за хронологии на промените.

В  модул  бланки/справки  е  даден  достъп  до  две  нови  стандартни
променливи/параметри - ИД пакет, ID оператор.

В модул  ДДС, в модули съдържащи данни за ЕГН/ЛНЧ, в номенклатурите
Контрагенти,  Обекти,  Лица е  разширен  контролът  за  БУЛСТАТ и  ЕГН/ЛНЧ.
Разширението засяга лица с ЛНЧ и фирми, за които БУЛСТАТ съвпада с ЛНЧ на
собственика.  До настоящия момент,  тези идентификатори са били отчетени като
некоректни.

Дадена е възможност за Трансформация и Сливане на данни в Декларация 1
– 2015 (виж повече в помощния файл, тема Прозорец Декларация 1 (2014/2015)). 

В прозорец Общи настройки (Сервиз/Общи настройки) е добавена отметка
Опресняване на динамичните действия в главната форма.  По подразбиране е
включена.  Съхранява  се  индивидуално  за  оператора,  но  за  всички  пакети  на
сървъра. Определя дали при излизане от точки, които влияят на съдържанието на
менютата  (Видове  документи,  Потребителски  справки  и  др.)  ще  се  опресняват
точките в менюто. Отметката е видима за всички оператори, но има смисъл само за
администратори.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем свързан с изпращане на данни към магнитен носител

от  прозорците,  които  се  активират  от  меню  Трансфери  (без  Документи  за
последващо  активиране  и  Регистри  по  ЗДДС).  Проблемът  се  е  проявявал  при
наличие на филтър и активиране на процес по изпращане на данни. На файла са
били записвани само записите участващи във филтъра, а като изпратен пакет са се
оформяли всички записи.  Корекцията  се  състои в  автоматичното изключване на
филтрите при изпращане на данни към носител.

В прозорец  Сметкоплан,  при наложено ограничение  Забранено на право
Редакция за  избрана  група  сметки  са  била  допустима  част  от  операциите  по
настройки на Връзки по структури. С настоящата корекция при забранена редакция
няма да се допуска изпълнение на Настройки, Зареждане на настройки, Пренасяне



на настройки в друга връзка. За пренасянето на настройки се контролират правата
спрямо мястото в което се пренасят, а не от къде се вземат.

Отстранен е проблем, който се проявява при избор на пакет за оператори с
ниво на достъп Четене до съответния пакет данни.

Отстранен е проблем в справки от видове  Хронологична по материални
запаси и  Оборотна  по  материални  запаси.  Проблемът  се  е  проявявал  при
наличие на голям брой Допълнителни полета за номенклатура Стоки и услуги и е
довеждал до невъзможност за изпълнение на справките.

В модул Дълготрайни активи е отстранен проблем свързан с редакцията на
документи от  вид  Отписване.  Проблемът се  състои  в  това,  че  не  се  коригират
(нулират)  полетата  Дата  на  извеждане  (СП) и  Дата  на  извеждане  (ДП) от
номенклатурата  Дълготрайни  активи за  активите,  които  са  изтрити  от
редактирания документ. Горните полета се манипулират коректно при добавяне и
изтриване на  документи от  този  вид,  а  с  настоящата корекция и  редакцията  на
документи от този вид прилага необходимите промени.
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