
Допълнения в периода 24.10.2015 – 08.01.2016

Версия 4.5.0

Модул Документи

При оглед на документи е включен анализ на настройките на компонентите
по  отношение  на  тяхната  Неактивност.  До настоящия момент,  независимо,  че
даден  компонент  е  неактивен  се  изпълняваха  функции  по  инициализация  на
списъци за избор, което е водило до забавяне при отваряне на прозореца.

Отново с цел ускоряване на работата при отваряне и опресняване на данните
в прозорец  Оглед на документи,  за изгледите са добавени данни, чрез които се
филтрира извадка само за видовете документи участващи в конкретния оглед. При
актуализацията  с  версия  4.5.0  ще  се  активира  процедура  по  генерация  на
съществуващите изгледи, така че да включат в себе си данни за вида документ. При
тази генерация е възможно е да се появи списък от неуспешно генерирани изгледи.
Това обикновено са изгледи, в които не е избрано нито едно поле.

В схемата на трасиране на работата на документите са включени две нови
точки, които се отчитат при активиране на Оглед документи. Това са:

 RefreshDocReviewData (извличане на структура на главна таблица в
оглед) – подготовка на списъка от полета, участващи в огледа;

 RefreshDocReviewData  (отваряне  на  главна  таблица  в  оглед) –
зареждане на реалните данни в огледа.

В  Оглед  документи  е  ускорена  процедурата  по  проверка  на  достъпните
точки от контекстното меню при неговото активиране. Забавяне се е усещало при
селектирани много редове и натискане на десен бутон на мишката. 

При  Преотразяване,  в  зависимост  от  настройките  на  вида  документ  е
добавено вписване на информация в Хронология на промените.

Публикувана е  Индивидуална функция за  Изчислими полета в изгледи с
наименование Последна редакция_отразяване. Предназначена е да визуализира в
огледа на документите датата и часа на последна редакция или преотразяване на
документа.  В  комбинация  с  добавената  схема  за  вписване  на  хронология  при
преотразяване, функцията може да послужи за анализ на това кои документи са
минали  през  Преотразяване  в  определен  интервал  от  време.  Полезна  е  при
прекъсване на процеса на преотразяване за голямо множество от документи.

В настройки на документи, за компоненти от класове  Стоки по позиции,
Стойности по позиции и  Валути по позиции, към елемент  Филтри е добавен
бутон  Филтър  по  документи.  При  натискането  му  се  отваря  прозорец  за
определяне на списък от видове документи и период с отметки (От дата, До дата).
Чрез новата настройка се определя множеството документи (според вида и според
датата на завеждане), които са достъпни за избор в посочените компоненти. Когато



няма  избрани  видове  документи  се  счита,  че  достъпни  са  всички  видове.
Ограничаването на това множество довежда до значително ускорение при отваряне
на документи, съдържащи изброените компоненти, особено в пакети, в които броят
на документите е  значителен.  За  компоненти,  в  които не  се  очаква  ползване на
полетата за връзки с документ е препоръчително филтърът да се опише така, че да
не съдържа никакви документи (например настройка на До дата 31.12.1900 или От
дата 31.12.2100).

При описание на формули и контроли (Общи и по списъчни компоненти),
за компоненти от клас Връзка документ е даден достъп до полето Документ ID.

При запис и зареждане на  Класове документи,  Влияния и  Въздействия е
добавена техника за асоцииране на Допълнителни полета в компоненти. Записът
и зареждането трябва да се извършват с версия 4.5.0 или следваща.

Модул Човешки ресурси и ТРЗ
При прекратяване на договори е добавен превантивен контрол за наличие на

документи (Заповеди за отпуск и Болнични) след датата на прекратяване.

В  Бизнес логика/ТРЗ - Изчислителни модели,  при зареждане от файл, в
прозорец Асоциация на Потребителски полета, подразбиращата се асоциация от
тип Асоциира се е заменена с тип Асоциира се и редактира данните в базата.

При  описание  на  формули  и  контроли  в  настройката  на  изчислителни
модели са добавени функциите:

Първи ден от месеца на ведомостта (Дата)
Последен ден от месеца на ведомостта (Дата)
Месец
Година
От дата
До дата
Новите  функции  и  част  от  досегашните,  са  групирани  в  обща  точка  от

менюто за избор с наименование Други.

В прозорец  Ведомости,  към бутона  Обработка е прикрепено контркстно
меню (активира се с десен бутон на мишката) с единствена точка  Обработка за
избран  договор.  При  нейното  активиране  се  визуализира  форма  за  избор  на
договор. При избор на такъв, обработката минава само за него. Ако от прозореца се
излезе  с  отказ,  то  процесът  се  прекъсва.  Функционалността  е  предназначена  за
частична обработка на ведомостта, в случаи в които има новодобавени договори в
модул Човешки ресурси, които до този момент не са участвали в нея. 

Справки и Бланки
Дължината на имената на потребителските справки е увеличена от 50 на 100

символа.



При  активиране  на  справки  е  добавена  функционалност  за  автоматична
трансформация на периода, когато той започва преди определена минимална дата
(на база на състояния) или когато крайната дата предхожда началната.

В Активиране на функционалност от бланки е добавена функционалност
Хронология  по  структури.  Вижте  описанието  в  http://www.unicons-
bg.com/downloads/others/Actions.doc.

При извикване на справка от бланка (чрез  Външни таблици)  е  добавена
възможност да се  подадат параметри за  периода на справката.  Ако са  подадени
коректни дати, при извикването на справката се потиска диалога за определяне на
период.

При описание на Бланки, за елемент Картина е добавен трети източник –
Файл  от  номенклатура  Файлове (досега  източниците  бяха  Файл и  Поле от
таблица). Целта е определени изображения да бъдат съхранени в самата база от
данни и да не зависят от организацията на файловата система. Номенклатурата от
файлове  представлява  линейна  таблица  с  две  полета  –  Наименование и  Файл
(аналогично на всички схеми на прикрепени файлове в системата). Достъпна е само
при описание на бланки.

Номенклатурата файлове е достъпна и може да се ползва и при  Общи
настройки на  бланки,  Допълнителни настройки,  за  тип  действие  Експорт  в
електронна таблица (по шаблон). Целта отново е да се постигне независимост на
бланката  от  организацията  на  файловата  система.  Новата  функционалност  е
полезна за справките към ГФО, които обикновено се визуализират в електронна
таблица.

Промени във връзка с новата НПОПДОО 
С  постановление  на  МС  №  188  от  20  юли  2015г.  е  приета  Наредба  за

паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Новата
наредба  отменя  досега  действащата  наредба  и  влиза  в  сила  от  01.01.2016г.
Основната промяна, която засяга СКИПТЪР(i)  е свързана с приложения 9, 10, 11,
12, които се подават към НОИ. На практика, осигурителят ще събира и съхранява
подадените от лицата документи (приложения от 1 до 8) свързани с изплащане на
обезщетения  и  деклариране  на  обстоятелства.  Ще  обобщава  данните  от  тези
документи  и  чрез  съответни електронни или  хартиени приложения  (9,10,11)  ще
подава информация в НОИ. Подаването може да се извършва както в офисите на
НОИ така и при наличие на регистриран КЕП в сайта на НОИ.

Във връзка с  новата схема на подаване на данни към НОИ са направени
следните изменения:

В Данни за предприятието са добавени полета за ТП на НОИ Код и Текст
и Флаг за упълномощен за представяне по ел.път.

В Настройка на ЧР (Болнични) са добавени полета  Презиме и  Населено
място за Длъжностно лице в приложения. 

В  Заглавни  данни на  пакетите  по  наредбата  за  обезщетенията
(Трансфери/По наредбата за обезщетенията) са добавени редица полета, които са
изискуеми по новата наредба. Добавен е и нов тип данни - От 2016г.

http://www.unicons-bg.com/downloads/others/Actions.doc
http://www.unicons-bg.com/downloads/others/Actions.doc


Създадени са прозорци за обработка на данните от приложения 9, 10, 11.
Активират се както през панел  Болнични на прозорец  Човешки ресурси,  така и
през прозорец По наредбата за обезщетенията.

Добавена е функционалност за подготовка и контрол чрез сайта на НОИ на
файлове за приложения  9, 10, 11. Активира се през прозорец  По наредбата за
обезщетенията.

Добавена е функционалност за отпечатване на приложение 12. Активира се
през прозореца за изпращане на данни по новата наредба.

Други
Добавена  е  функционалност  за  Запис  във  файл,  Зареди  нов  от  файл,

Замени  текущия  от  файл за  Филтър  по  позиции,  Изглед,  Влияние,
Въздействие. Функционалността е предназначена за пренос на настройки между
пакети.  Реализирана  е  по  подобие  на  запис  и  зареждане  на  Настройки за  вид
документ.  При  асоциирането,  системата  прави  опит  автоматично  да  подбере
асоцииращи  стойности  за  динамичните  обекти.  Отговорност  на  потребителя  е
окончателното асоцииране и прилагане на зареждането.

При Експорт, Импорт и Замяна на пакет, в прозореца, подканящ изчакване
за  протичане  на  процеса,  са  добавени подсказващи текстове  за  извършваната  в
момента  операция.  За  етапите,  за  които  има  възможност,  е  добавен  и  брояч  на
изпълнените  проценти.  След  Импорт и  Замяна е  добавено  съобщение  за
приключване на процеса.

При  активиране/смяна  на  пакет  от  данни  са  ускорени  процедурите  по
зареждане  на  настройки,  проверка  за  състояние  на  лиценз  и  данните  за
динамичните менюта и правата по тях.

Към системата за поддържане на LOG информация за извършени действия
от  страна  на  операторите  е  включен  прозорец  Ценови  листи.  Вписват  се
действията по добавяне/редакция, изтриване и копиране на периодите, и на самите
ценови листи. Добавено е и вписване при натискане на бутона запис при редакция
на  ценова  листа.  Не  се  поддържа  съдържанието  на  самата  промяна,  а  само  се
регистрира съответното действие.

За Автоматичните номерации е добавена схема за включване, изключване
и  проследяване  на  Хронологията  на  промените.  Ако  функционалността  е
активиране се вписват действията и съдържанието на настройките на номерациите.
По подразбиране функционалността е ИЗКЛЮЧЕНА. При желание от страна на
администратора тя може да се включи чрез точка от менюто, което се активира чрез
бутона за настройки в прозорец Автоматни номерации (с изображение на чук).

За стандартните номенклатури, за които има възможност да се дефинират
Допълнителни полета (Стоки и услуги, Контрагенти, Обекти, Шаблони, Лица) е
променена  схемата  за  зареждане  на  информацията  в  прозореца  за  работа  с



номенклатурата. Промяната се състои в отлагането на попълването на списъци за
избор  по  Допълнителни  номенклатурни  полета.  До  настоящата  версия  това
зареждане ставаше при отваряне на прозореца, а сега се извършва при първи опит
за избор на стойност. Целта е ускоряване на отварянето на прозореца. Промяната
ще повлияе и на попълване на списъци за избор по компоненти в документите,
които съдържат изброените номенклатури. Промяната ще се състои в ускоряване на
зареждането на списъците за избор.

В настройките на  Връзки със структури е добавена настройка  Уникален
номер  за  визуални  настройки  при  избор  на  основен  елемент.  Представлява
целочислено  поле,  предназначено  да  диференцира  настройките  на  прозореца  за
въвеждане,  редакция  и  избор  на  елементи  от  структурата.  При  работата  на
компонент разпределение по структури, при активиране на прозореца за избор на
елемент от структурата, в зависимост от тази настройка (съответно за ДТ или КТ)
се  диференцират  визуалните  настройки  за  таблицата  съдържаща  данните  за
структурата. Целта е за различни връзки, отделно (или не) за ДТ и КТ прозорецът
да поддържа различна визия. Очаква се в едни връзки да са видими едни полета, а в
други връзки други полета.

Отново в настройка на връзка на структура към сметка, в елемент Списъци
за избор, при тип на връзката Конкретни подобни връзки, при избор на сметки е
добавено поле Сметка - групата пълно наименование.

Дадена  е  възможност  за  визуализация  на  информация  относно  активната
сесия. Информацията се състои от данни за Оператор, Пакет и SQL сървър. Част
от  тази  информация  е  достъпна  и  към  момента  на  основния  прозорец.  Новата
функционалност  се  активира  чрез  нова  точка  (Информация за сесията)  в
контекстното  меню,  чрез  което  се  манипулират  и  визуалните  настройки  по
прозорците. Самото меню се активира чрез едновременно натискане на комбинация
от клавиши Ctrl + Shift + десен бутон на мишка. Тази комбинация действа върху
повечето от визуалните компоненти (таблица, панел и др.).

В помощния файл е добавено описание за прозорец Пакети.

При  инсталация  на  СКИПТЪР(i)  чрез  SCIPTERiSetup.exe  е  променена
подразбиращата се папка за инсталиране на "C:\Unicons\SCIPTERi".

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е дефект, свързан с визуализация в неразбираем вид на текстове в

определени менюта и съобщения. Дефектът се е проявявал в модул ЧР, Хонорари,
Дълготрайни активи.

Отстранен е проблем свързан с автоматична номерация по обекти, която се
активира при запис на документа. Проблемът се е проявявал при  Нов – копие на
документ и се състои в НЕинициализацията на номера при запис.



Отстранени са пропуски в асоциациите, при зареждане на настройки за вид
документ.  Асоциирането  на  обектите  вече  в  действителност  е  приоритетно  по
потребителско  име.  Добавени  са  за  асоциации  и  видове  документи  (на  база  на
компоненти от класове Връзка с документ) и допълнителни полета в компоненти.

В  прозорец  Декларация  1  –  2015 е  отстранен  проблем  във
функционалността Сливане на редове. Проблемът се е проявявал в Несливането на
редове поради разлика в стойностите на поле ЗОВБ Р (18).

В модул ТРЗ е отстранен проблем в стандартна формула за изчисляване на
поле  Данъчна  основа.  Проблемът  се  е  проявявал  при  използване  на  формулата
повече от един път в процедурите за изчисление.

Отстранен  е  и  проблем  при  запис  на  Изчислителен  модел във  файл.
Проблемът  се  е  проявявал  при редакция на  модела  и  непосредствено  след  това
записване  във  файл.  Във  файла  се  е  записвала  настройката  преди  последната
редакция.

В модул ТРЗ е отстранен е проблем при попълване на данни за Декларация
1 на база на разликова ведомост. Проблемът се е проявявал за лица участващи във
ведомостта в повече от един ред (имат ДС за промяна в рамките на месеца) и се е
състоял в дублирането на записите за тях.

Отстранен е проблем във функционалността Създай копие за 
 Основна информация - Данък общ доход
 Основна информация - %ТСПО
 Основна информация - Видове доходи по граждански договор
 Филтри по групи
 ТРЗ - Изчислителни модели

Проблемът се е проявявал при дълги имена на копираните обекти.

Отстранен  е  проблем в  процедурите  за  подготовка  на  справки  от  видове
Хронологична  по  синтетични  сметки,  Хронологична  по  аналитични  подсметки,
Хронологична по синт. и аналит. Сметки. Проблемът се е състоял в това, че към
тези справки не е било възможно задаване на Допълнителни настройки.

За номенклатура Шаблони е отстранен проблем при подготовка на данни за
бланки  и  при  експорт.  Проблемът  се  е  състоял  в  отрязването  на  имената  на
Стоките до 50 символа.

Отстранен е проблем в  Оглед на документи. Проблемът се проявява след
Добавяне на документ, в който се разширява номенклатура Стоки и услуги и се
избира  нововъведен  елемент.  При  Запис  на  документа,  в  огледа  не  се
визуализираха данните за новодобавената стока.

Отстранена  е  грешка  при  инициализация  на  данни  в  компонент  от  клас
Разпр.по структури. на база на Връзка с документ. Проблемът се е проявявал, ако



избраният документ е от друг клас (различен от този в който се пренасят данните) и
се е състоял в това, че инициализацията не се е осъществявала.
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