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Изменения и допълнения във връзка с изменения на ПП на
ЗДДС (ДВ бр. 8, 29.1.2016 г.)

Измененията  в  нормативите,  които  касаят  текущата  актуализация  са
свързани с промяна на начина на изчисляване на коефициентите по чл. 73 от закона.
До  момента  коефициента  се  закръгляше  по  математическо  правило  до  0.01.  С
настоящата промяна закръглянето е „НАГОРЕ“.

Втората промяна е в наименованията и смисловото предназначение на поле
от дневник продажби и поле от справка декларация.  ДДС 20% в други случаи е
преименувано  на  ДДС  за  доставки  за  лични  нужди.  Аналогично,  тип  сделка
Начислен ДДС 20% в други случаи е преименувана на Начислен ДДС за доставки
за лични нужди.

Публикувани  са  нови  примерни  бланки  за  отпечатване  на  дневниците  за
продажби и справка декларация. Могат да бъдат заредени както през настройките
на Модул ДДС, така и през Изтегляне на елементи от интернет. Предложените
файлове  са  примерни  и  тяхното  ползване  в  отделните  пакети  от  данни  не  е
задължително.  Възможно  е  корекциите  по  текстовете  на  полетата  да  бъдат
направени ръчно  във  всеки  един пакет от  данни в  зависимост  от  желанията  на
клиента и текущото състояние на макетите.

Модул Документи
При описание на  Влияния към документите  е  добавена  е  възможност за

Ръчно описание на въздействие.
ВНИМАНИЕ. При избран вид Ръчно описание се очаква компетентно лице

да  опише  SQL  заявка  към  базата.  Ако  това  въздействие  ще  вписва  данни  в
хронологиите, да се отдели особено внимание на полето SerialNo. Не се очаква да
има два реда генерирани от едно влияние с един и същи SerialNo. 

Чрез  новата  точка  от  контекстното  меню  Копирай  SQL в  клипборд,  се
генерира SQL код на база на текущото въздействие и се поставя в клипборда на ОС.
То може да се ползват като макет за Ръчно описание на въздействие.

В настройка на документи, за Номер и Бележка от Заглавна информация и
за  компоненти  от  клас  Текст50,  при  Начин  на  действие -  Бележка,  в  секция
Допълнителни е  добавен  бутон  Ръчно  описание  на  селекция.  Чрез  него  се
активира едноименен прозорец, съдържащ едно МЕМО поле. В това поле се очаква
вписване от компетентно лице на SQL заявка, която да замени стандартния избор от
динамична номенклатура. 

Добавен е още един филтриращ елемент в огледа на документи -  Филтър
по  изглед.  Визуализира  се  само  тогава,  когато  към  избрания  за  вида  документ
изглед  има  описани  филтри.  Разположен  е  непосредствено  до  Допълнителен



филтър.  Елементът е предназначен за налагане на условия, които са описани от
компетентно  лице  със  средствата  на  SQL.  Съдържа  отметка  за
активиране/деактивиране,  поле за  избор на  конкретен филтър и  анимиран бутон
Параметри за Филтър по изглед. Самото описание на филтрите се осъществява в
прозорец  Изгледи  по  документи.  С  този  филтър  е  възможно  да  се  извлекат
документи  отговарящи  на  сложни  и  параметризирани  условия.  Чрез  бутон
Параметри за Филтър по изглед се активира прозорец за завеждане на параметри
за  филтъра,  в  зависимост  от  неговото  описание.  Бутонът  е  достъпен  само  при
наличие  на  параметри  в  избрания  филтър  и  то  такива,  които  участват  при
формиране на условията. 

Модул Човешки ресурси и ТРЗ
Добавена е  възможност  за  настройка на  приоритета  на  разпределение на

отпуските.

При  завеждане  на  отпуск  е  добавена  е  възможност  за  визуализация  на
информация за стаж на лицето към От дата на заповедта. Дадена е възможност за
извикване  на  функционалността  за  визуализация  на  стаж и  чрез  бланки (вижте
Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка на в страницата на
Униконс http://www.unicons-bg.com/downloads.php?id=1 ).

Към  болничните  листове  е  добавено  буквено-цифрово  поле  Бележка,
съдържащо до 100 символа.

 
В данните за  Работни места, полето Длъжност кратка е преобразувано

от текстово в номенклатурно.

Добавен е нов вид справки ЧР - Активни договори към дата със стаж в
група  31. ЧР. Справката е аналогична на вида  ЧР - Активни договори към дата с
добавени полета за четирите стажа към До дата. 

При  синхронизация  на  приложения  9,10,11  към  болничните  листове  е
добавена схема за инициализация на Банка по BIC.

Добавена  е  функционалност  за  оцветяване  на  редове  в  НЕГРУПИРАНА
ведомост, когато те са част от многоредов договор.

Променена  е  схемата  на  изпълнение  на  потребителски  формули  от
изчислителния модел, когато Обект и начин на въздействие е Стойност в първи
ред на договора (аналогично и за последния ред на договора).  Промяната засяга
само многоредови  договори.  До момента,  изчислената стойност се поставяше в
първия  (последния)  ред,  а  останалите  редове  не  се  променяха.  С  настоящата
промяна, се прилага НУЛИРАНЕ на стойностите в останалите редове. 



Други
Прекомпилиран  е  модул  kbmMemD2006Run.bpl  като  е  увеличен

максималния брой полета във временните таблици от 512 на 1024. Необходимостта
е породена от обработка на ведомости с много полета. Новият модул е качен в сайта
на  Униконс  за  изтегляне  при  необходимост  за  съществуващи  инсталации
(http://www.unicons-bg.com/downloads/BPL100.zip).  При  нови  инсталации  ще  се
поставя новият модул. 

Отстранени неточности и грешки
В  Настройки  на  изчислителен  модел,  елемент  Полета е  отстранен

проблем свързан с функционалността Позициониране в. Проблемът се е състоял в
неоткриването на  всички формули, където участва полето.
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