
Допълнения в периода 01.08.2015 – 27.08.2015

Версия 4.3.0

Модул Справки
В  Допълнителни  настройки е  добавен  нов  Начин  за  ползване  на

обектите - Ръчно описана процедура. Предназначен е за манипулация на данните
чрез  заявка  в  MS SQL Server,  с  цел  ускоряване на  работата  на  справката.  Чрез
описаната процедура могат да се селектират само част от полетата на справката, да
се  наложат  условия  по  извадката,  да  се  групират  данните,  да  се  дефинират
изчислими полета и други действия, които са в обхвата на MS SQL.

Самото описание се  реализира в нова страница Ръчно описан процедура. В
тази страница и ма МЕМО поле за вписване на текста на процедурата и таблица,
съдържаща  всички  полета  на  резултатната  справка  с  техните  потребителски  и
служебни имена. В полета Описание на процедура, служебно е вписан текстът

SELECT *
FROM #SprForAddSettings
Чрез промяна в клаузата SELECT могат да се изберат само част от полетата.

Чрез добавяне на WHERE клауза може да се наложи условие за извадката. Чрез
GROUP BY в комбинация с агрегатни функции по полета е възможно резултатът
предварително да се групира.

Пример:
За справка от вид  Оборотна по материални запаси ръчна процедура със

следното съдържание:
SELECT ObektName, StokGroup, Sum(EndValue) as EndValue
FROM #SprForAddSettings  
GROUP BY ObektName, StokGroup
ще промени резултата от справката, така че тя ще съдържа таблица само с

три полета:  Обект – наименование, Стока – група, Крайна стойност. Редовете
ще се формират от всички различни комбинации на първите две от тях, а третото
ще е сума на крайната стойност за съответната комбинация.

Добавен  е  нов  елемент  при  описание  на  справки  Характеристики  на
полета.  Предназначението  му  донякъде  се  покрива  с  елемент  Настройка  на
полета. Основната разлика е че в новия елемент не могат да се добавят изчислими
полета.  За сметка на това,  обаче,  новият елемент се изпълнява мигновено (няма
преструктуриране на данните, а само промяна в характеристиките на полетата. 

В  първата  страница  на  прозореца  -  Ръчни  настройки, са  достъпни  за
промяна  Потребителско  наименование,  Формат,  Видимост,  Ширина.  Под
ширина  се  разбира  броят  на  символи  за  стандартна  визуализация,  а  не  брой
символи  като  съдържание  на  полето  (намаляването  на  характеристика  Ширина
няма да доведе до промяна на данни, а само до промяна на визуализация).

Във втората страница - Автоматични настройки, се избира множество от
схеми за автоматична настройка. Схемите работят на база заложени процедури за



именуване  и  определяне  на  характеристики на  полета.  Полезно  е  да  се  ползват
схеми за динамични таблици, когато множеството полета не е константно.

Ако за дадено поле има въведени ръчни характеристики, то не се моделира
на база на автоматичните характеристики.

Модул Човешки ресурси

Добавена  е  настройка  към  документи  Прекратяване  на  отпуск за
Отваряне на екран разпределение на отпуск.

Добавена е и настройка "Изключено автоматично разпределение на отпуск
след модификация (без промяна на Тип отпуск) на отпуската" в отпуските. Когато
настройката е включена няма да се прави автоматично разпределение след:

 Запис на отпуск (когато е редакция);
 Запис на прекратяване на отпуск;
 Изтриване на прекратяване на отпуск.

Идеята е да се запазва ръчно заведеното разпределение на отпуските. 

Допълнителни полета в модули ЧР и Хонорари свързани с
подразделения и работни места

При описание на допълнителни полета към договори и хонорари от модул
Хонорари и към договори в модул ЧР са добавени два нови типа - Работно място
(ЧР),  Подразделение  (ЧР).  Целта  е  да  могат  да  се  осъществят  връзки  към
структурата на предприятието и към конкретни негови работни места.

Заявки за нови лицензи и за промяна в текущ лиценз
В прозорец  Лицензи е  добавена  функционалност  Заявка  за  промяна  на

опции в лиценза. Предназначена за генерация и изпращане на заявка към Униконс
за промяна в ползваните опции.

Функционалността е реализирана в сайта на Униконс.
При  активиране  на  точката  се  отваря  подразбиращия  се  браузър  и  се

активира специализирана страница за заявка на лиценз за СКИПТЪР(i). Опциите и
данните за сериен номер и притежател са попълнени с информацията от актуално
публикувания  лиценз.  Тази  информация  може  да  не  съвпада  с  лицензната
информация в продукта, ако не е изтеглен актуален лиценз.

След  промяна  на  опциите  в  страницата  и  попълване  на  допълнителните
информационни  полета  се  активира  изпращане  на  заявка  чрез  бутон  Изпрати
заявка.

Важно е да се попълнят полетата  Лице и E-mail  заявител за  да се върне
обратна информация за статуса на заявката.

В сайта на Униконс, в страница ЦЕНОВИ КАЛКУЛАТОР  за СКИПТЪР(i)
(http://www.unicons-bg.com/prices.php?id=1) е добавена функционалност за заявка на
лиценз.  Функционалността  е  идентична  на  гореописаната,  но  данните  не  се
инициализират от съществуващ лиценз, а се очаква описание на нов лиценз.

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


Модул Документи

За компоненти от клас  Номенклатура е добавена настройка  Дължина (в
пиксели)  за  определяне  на  полето  за  работа  с  компонента.  До  момента  тази
дължина е била фиксирана.

Коригирана е схемата за подравняване на компоненти от клас  Стойности,
когато участват в контейнери. Всички компоненти, участващи в една и съща колона
на контейнера се оразмеряват с една и съща дължина.

Активиране на СКИПТЪР(i) с домейн потребители
Направена е промяна в схемата на автентикация на потребителите, така че

системата да може да се ползва от домейн потребители.
Промяната  засяга  началния  екран,  прозорец  Сигурност и  самата

функционалност на системата. 
Променена е и схемата на параметризиране на командата за стартиране. 
За повече информация вижте темите Стартиране, функционалните панели

Оператори на системата и Общи настройки към прозорец Сигурност.

Други
Към помощния файл е включена тема Прозорец  Документи  за

последващо активиране.

В прозорците за визуализация на състояния по позиции (Стоки, Валути и
Стойности) е  дадена възможност за визуализация на полета от Изглед.  За да се
включи тази функционалност,  към менюто, което се активира с бутон  Визуални
настройки е добавена точка Изглед в състояния по позиции. Чрез избора на тази
точка,  алтернативно  се  появява  и  премахва  отметка  пред  наименованието  на
точката.  Когато настройката е включена,  към данните за състоянието се добавят
полетата  от  Минималния  (първи  в  списъка  подреден  по  азбучен  ред)  Изглед.
Връзката  между  елементите  на  състоянието  и  изгледа  се  осъществява  на  база
информацията за Документ от самата позиция.

При стартиране на  системата  е  добавена функционалност за  проверка на
регионалните настройки за числа и кратки дати. При неподходящи за работата на
продукта  настройки  се  издава  съобщение  и  покана  за  тяхната  автоматична
корекция.

При описание на  Бланки, за настройка на  Текстови шаблони е добавено
поле Стойност на шаблона при неоткрит ключ. Наличните на данни в това поле
се  поставят  на  мястото  на  ползване  на  шаблони,  когато  подаденият  ключ  не  е
открит в изброения списък. 

Отстранени неточности и грешки
В  модул  Човешки  ресурси е  отстранен  проблем  при  изчисляване  на

полагаеми отпуски. Проблемът се проявява при редакция на заповед за отпуск за



лице,  което  има  и  заповед  за  неплатен  отпуск  без  трудов  стаж  в  период,  след
периода на редактираната заповед.

Отстранен  е  проблем  свързан  с  редакцията  на  описанието  на
Потребителска  структура.  Проблемът  се  проявява  при  опит  за  включване  на
отметка Участва при формиране на позиция в състояние за периодично поле.

Във версия 4.2.0 е  била изключена функционалността за визуализация на
данни  от  изглед  от  състояния  по  Материални,  левови  и  валутни  ресурси. В
настоящата версия функционалността е възстановена.

Отстранено  е  неудобство,  свързано  със  селекция  на  редове  в  таблица,
проявяващо се при кликване с Ctrl и ляв бутон на мишката върху активната клетка
на грида. До настоящата версия това действие не предизвикваше селекция на реда.
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