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Модул Човешки ресурси и ТРЗ
Добавен  е  Функционален  панел  Извънреден  труд.  Предназначен  е  за

визуализация и управление на документи за положен извънреден труд.
Информацията може да се ползва за отпечатване на справки от вид  ЧР -

Извънреден труд и за описание на формули в Изчислителните модели за модул
ТРЗ. 

Всеки  един  от  тези  документи  се  свързва  с  конкретен  трудов
договор, а не с лице.

Самите  документи  могат  да  се  създават  както  през  този
функционален  панел,  така  и  през  панел  Активни  договори,  чрез
функция Масови операции/Извънреден труд.

Не се допуска пресичане на периоди на действие (спрямо дата и
Начален час и Краен час) на два и повече документа.

При ползването на данните за извънреден труд трябва да се има предвид, че
при  изчислението  се  включват  всички  документи  за  съответния  договор,  които
попадат  в  месеца  на  ведомостта.  Не  се  отчита  подпериода  на  самия  ред  във
ведомостта.  Ако редът във ведомостта обхваща период от първо до петнадесето
число  на  месеца,  при  неговото  изчисляване  ще  се  анализират  и  документи  за
извънреден труд с дата след петнадесето число. 

Дадена е възможност за попълване на приложения 9, 10, 11 по НПОПДОО за
лица  с  прекратени  ТП.  В  този  случай  приложенията  се  свързват  с  последно
приключения договор.

Дадена е възможност за определяне на  ТРЗ - Потребителските събития
като  Стандартно изпълними и  Променливо  изпълними.  Съществуващите  към
момента  на  актуализация  събития  се  маркират  като  Стандартно изпълними  и
работят по досегашния начин. 

Маркираните като  Променливо изпълними събития допълват контекстното
меню  от  възможни  за  активиране  процедури  с  режим  Променливи  изпълнение.
Целта  на  променливо  изпълнимите  процедури  е  те  да  се  изпълняват  частично,
според избрани от оператора действия, съдържащи се в тях.

При  активиране  на  някое  от  събитията  с  променливо  изпълнение  се
извършва проверка, дали в селектираното (или цялото) множество от редове има
различни изчислителни модели. Ако има такива се отказва променливо изпълнение
на събитие.

Ако всички редове, подлежащи на обработка са с един и същи изчислителен
модел се активира прозорец с име Програма. В него, в списъчен изглед са показани
всички действия,  които са  елемент (пряк или на  подпроцедури)  на  процедурата
свързана със събитието. Пред всяко действие има отметка, чрез която се определя



дали даденото действие ще се изпълни или не. Допустима е множествена селекция
на  действия  и  чрез  контекстно  меню  е  дадена  възможност  за  Маркиране,
Демаркиране, Инвертиране и Търсене.

Промяна във функционалността и правата на йерархичните
данни

При  обработката  на  йерархични  данни  е  дадена  възможност  функциите
Вземи и  Копирай да се изпълняват за множество групи едновременно. Допуска се
едновременна селекция на групи които са „братя“, т.е. са преки наследници на един
и същи родител. След активиране на някоя от двете точки се извършва контрол за
допустимост за всички селектирани групи. Ако има конфликтни групи, операцията
се прекъсва с издаване на съобщение.

Променена  е  логиката  на  прилагане  на  право  Видимост за  групите  на
йерархичните  данни.  До  момента,  ако  дадена  група  е  със  забранено  право
Видимост, тя не се визуализира, както и всички нейни наследници, независимо как
е определено тяхното право Видимост. С настоящата промяна се следва логиката: 

Ако дадена група е със Забрана на правото  Видимост и нито една нейна
подгрупа  няма  изрично  Разрешение  на  правото  Видимост,  то  групата  не  се
визуализира. Ако обаче има поне една подгрупа с изрично Разрешение на правото
Видимост,  то  и  групата  родител (пряк или непряк)  ще се  визуализира.  В този
случай, от подгрупите ще се визуализират само онези с изрично Разрешение на
правото  Видимост.  Крайните  елементи,  принадлежащи  на  дадена  група  ще  се
визуализират или не в зависимост от правото Видимост на самата група.

Логиката с правата на подгрупите е: Ако няма изрично дефинирано право, то
се наследява правото на родителската група.

С настоящата промяна се активизира анализ на зададеното право Видимост
и за кореновата група.

Бланки
В прозореца  за  създаване  на  бланки към номенклатури,  при  ползване  на

функцията  Запиши  във  файл е  добавено  вписване  на  данни,  необходими  за
последващо зареждане  и  асоцииране  на  обектите  от  бланката.  При  ползване  на
функциите Зареди нов от файл и Замени текущия от файл е включена схема за
асоциация на вписаните обекти във файла и достъпните на мястото на зареждане на
бланката. Записът и зареждането на бланки от самия прозорец Описание на бланка
е съвместимо със записа и зареждането от  прозореца за създаване на бланки към
номенклатури (т.е. файл записан от единия прозорец може да се зареди в другия).

При  избор на Полета и Параметри, списъчният изглед, съдържащ имената
на обектите е заменен с компонент за обработка на таблична информация (грид).
Целта е да са достъпни функции по филтриране и сортиране. Добавена е и отметка
Подробна информация, която алтернативно сменя визията на таблицата – включва
и изключва видимостта на допълнителни характеристики на обектите. 



Чрез новата визия и чрез техниките за маркиране и копиране е възможно
обектите да бъдат пренесени във фиксирани таблици. Ползва се при описание на
фишове и рекапитулации по заплати. 

Модул ДДС
Дадена е възможност за  достъп до детайлна информация за  документите

породили  вписванията  в  дневниците  за  покупки  и  продажби.  Новата
функционалност  се  осъществява  чрез  добавено  поле  Изглед  по  документи
(дет.инф.за пораждащия док.) в общите настройки на модула и чрез нова точка в
контекстното  меню  на  дневниците  за  покупки  и  продажби  -  Детайлна
информация (включва данни от пораждащите документи).  След селектиране
на определени (или всички) редове на дневник покупки/продажби и активиране на
новата точка от менюто, в отделен прозорец се визуализира опис на документите,
породили вписванията в дневника. Този опис съдържа полета, които са включени в
избрания  Изглед.  Ако  няма  избран  Изглед  в  настройките  на  модула,  точката
Детайлна  информация  (включва  данни  от  пораждащите  документи) е
недостъпна за ползване.

Други
В  прозореца  за  Трасиране (на  документи,  изчисляване  на  ведомости)  е

добавено контекстно меню с точките Търси, Търси следващ и Избери всичко. 

При Импорт на пакет е направена корекция, като първо се изисква файл за
импорт и после се определят наименование (по подразбиране името на избрания
файл), вид и лиценз.

Добавена е функционалност за анализ на грешки, възникващи при опит за
изтриване  на  данни,  които  се  ползват  в  други  обекти  на  системата.  На база  на
новата  функционалност,  освен  системното  съобщение,  се  визуализира  и
относително говорещо съобщение за мястото в което се ползва елемента, обект на
изтриване.

Дадена  е  възможност  за  настройка  на  шрифт за  лентите  и  страниците  с
инструменти.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен  е  проблем  при  подготовка  на  данни  за  бланки  в  документи.

Проблемът засяга компоненти от клас Прикрепени файлове. Проявявал се е  при
активиране на бланка за множество документи и се е изразявал в това, че за всеки
документ са се подавали като прикрепени всички файлове (от всички документи, а
не само от текущия).

Във функционирането на елемент Междинни резултати (при описание на
справки) е направена корекция, така че да се запазват предварително настроените
сортировки на данните. До момента те се заменяха със сортировка по полетата на



групиране. С настоящата промяна се налага сортировка по полетата на групиране,
която се допълва със сортировка по полетата за които има предварително описана
такава.

Отстранена е грешка свързана с ползване на болнични с Тип спрямо НОИ
Неплатено майчинство.  На практика,  до момента болнични от този тим не са
били възможни за ползване.

Отстранен  е  проблем  при  попълване  на  Справка  по  чл.  73  от  ЗДДФЛ.
Проблемът се е проявявал при наличие на данни за Лица, които са отбелязани като
чужденци (ЛНЧ) и в поле Гражданство е попълнен текст с повече от два символа.

Отстранени са грешки при записа и зареждане на Въздействия към Класове
документи с асоциации. Грешките са били свързани с Допълнителни полета към
компоненти  от  класове  Стоки,  Стоки по  позиции,  Стойности по  позиции и
Валути по позиции.  След обновяване на програмата,  за качествена асоциация е
необходимо да се извърши НОВ запис на съответните Въздействие (Влияние или
Клас). Записани Въздействия (Влияния и Класове документи) с предходна версия
няма да се асоциират качествено.
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