Допълнения в периода 22.03.2016 – 27.04.2016
Версия 4.9.0
Модул Автопарк
Включен е нов модул Автопарк. Предназначен е за поддържане на данни за
отчитане разходите на горива по норма, маршрутите на движение и зарежданията с
горива на автомобилите.
При включен модул в лиценза, компонентите Пътен лист и Зареждане на
горива са достъпни за ползване без ограничения.
При работа в Демонстрационен режим или ако модулът не е включен в
лиценза, ползването на горните два компонента е ограничено до 50 документа.
Допуска се наличието на до 50 документа, в които участва поне единият компонент.
Контролът се осъществява при активиране на пакета.
В помощния файл към системата са добавени темите Настройки на
компоненти от клас Пътен лист, Настройки на компоненти от клас
Зареждане на гориво, Оперативна работа с компонент от клас Пътен лист,
Оперативна работа с компонент от клас Зареждане на гориво. От там може да
се запознаете по-подробно с начина на ползване на двата нови компонента.
Към функционалността в основната таблица на Прозорец Автопарк е
добавена функционалност Участие в документи.
В справки от вид По документи е добавена възможност за избиране на
списъчни компоненти на база компонент Пътен лист от вида:
Всички Пътни условия (Пътен лист)
Всички Маршрути (Пътен лист)
Новите компоненти са добавени в схемите за изграждане на Изгледи, при
вписването на хронологии, при генерацията на документи чрез XML.

Модул Документи
В Общи настройки на документи е добавено Събитие Преди печат от
<Данни за фактура>. Включените в него Действия се активират непосредствено
преди попълване на бланката за печат, независимо дали това става чрез натискане
на бутон Печат или автоматично, поради наличие на настройка на компонента
<Данни за фактура> за Печат при запис.
Ускорени са процедурите по изчисляване на състояния по позиции.
Промяната ще окаже ефект при изчисляване на състояния от номенклатурите
Контрагенти, Обекти, Стоки и услуги. Ще се ускорят процесите по
Приключване по позиции (Информация/Състояния). Ще се ускори попълването на
списъци за избор базирани на състояние по позиции.

В таблиците за визуализация на състояния по позиции и в списъци за
избор от вид Състояние по ... са добавени като достъпни за избор Допълнителните
полета по стандартните номенклатури Контрагенти, Обекти, Стоки и услуги,
Партиди.
Добавена е възможност за активиране на бланки в множествен оглед (повече
от един вид документи).
Ако не са селектирани множество записи или ако в селекцията попадат
документи само от един вид при активиране на контекстното меню се появяват
настроените във вида документ бланки, достъпни при оглед. При активиране на
такава бланка, системата работи както при оглед на единствен вид документи.
При наличие на селекция от различни видове документи, при активиране на
контекстното меню се появява сечението на настроените в селектираните видове
документи бланки. Видими са само бланки, които са с еднакви имена и тип
(Бланка/Процедура) във всички селектирани документи. При избор на бланка,
последователно и индивидуално за всеки екземпляр се активира съответната за
вида бланка. Визуализира се индикатор и има възможност процесът да бъде
прекъснат.
Във връзка с горната схема е добавена уникалност в таблицата за бланки към
документи по полетата вид документ и име. При актуализация на системата до
версия 4.9.0, ако в пакета има данни, които нарушават това правило, имената ще
бъдат сменени, като към имената на дублиращите се ще бъде добавен служебно
пореден номер.

Модул ТРЗ
Добавен е нов код за дните във ведомостта - 28 - Платен - продължава от
преден месец. С този код се инициализират дни, в които по договора има пуснат
платен отпуск, на който От дата предхожда първо число на месеца, за който е
ведомостта. Не се анализира дали, отпускът е прекъсван.
При изчисляването на ведомостта, този код се разглежда, като аналогичен на
21 (Платен).
Променена е процедура за получаване на справки от вид Статистически
отчет, в която новият код 28 се разглежда аналогично на код 21.
В изчислителни модели (формули и контроли), в точка Други е добавена
функция Брой дни спрямо код. Изисква като параметър кода и изчислява броя им.
В изчислителни модели (формули и контроли) в контекстното меню е
преименувана точка Допълнителни в Агрегатни функции. Преименувани са
латинските текстове на агрегатните функции със съответни на български.
Преименувана е точка DOD() на Данък общ доход и е преместена в точка Други.

Промени в проследяването на Хронологията на промените
Промяната засяга информацията, която се визуализира за изтритите
документи.
В полето Операция се изписва Добавяне, Редакция, Изтриване, в
зависимост от конкретното действие с документа. Текстът Добавяне ще се
визуализира само за документи, които са създадени с версия 4.9.0 (и по-висока) на
СКИПТЪР(i).
В поле Тип обект се изписва Изтрит документ - <Име на вид документ>.
Името на вида документ ще се визуализира само за действия, които са извършени с
версия 4.9.0 (и по-висока) на СКИПТЪР(i).
В поле Елемент се попълват Номер/Дата на документа. Тази информация
ще е видима само за действия по документите, които са извършени с версия 3.24.0
(и по-висока) на СКИПТЪР(i).
За осъществяване на горната функционалност, при запис на XML
съдържание за документите е добавена информация за вид документ. Добавено е и
вписване на хронология при смяна на вида документ (Преместване в друг вид
документ). Добавена е и информация, разграничаваща добавяне и редакция на
документ.
В Сервиз/Администраторски инструменти, елементът Зачистване на
хронология на промените / LOG е преименуван на Хронология на промените /
LOG.

Модул Справки
Променен е изборът на полета/параметри в модула, при описание на
различни елементи. Промяната е подобна на тази в модул Бланки от предходната
версия. При избор на Полета и Параметри, списъчният изглед, съдържащ
имената им е заменен с компонент за обработка на таблична информация (грид).
Целта е да са достъпни функции по филтриране и сортиране. В таблицата са
видими характеристики на полетата/параметрите за Поредност, Системно име,
Потребителско име, Тип, Видимо, Само за четене, Задължително.
Новият избор на Полета и Параметри, е включен към следните елементи:
Настройка на полета
Редакция на формула - избор на полета/параметри
Настройка на параметри
Настройка на условия
Разделяне по подгрупи
Настройка на разгръщане

Други
При зареждане на бланка от файл е коригирана схемата на асоцииране на
обектите. Досега първо се търсеше съвпадение на физическо име и после
съвпадение на логическо име. След промяната първо се търси съвпадение на
физическо и логическо име (едновременно), после се търси съвпадение на
логическо име и накрая се търси съвпадение на физическо име.

В прозореца за създаване на бланки към номенклатури, при ползване на
функцията Запиши във файл е добавен въпрос „Желаете ли да запишете
информация за използваните обекти, която да се използва за асоциация при
последващо зареждане?”. Промяната е направена във връзка с възникнали
ситуации, в които наличието на информация за асоцииране е проблемна.
При добавяне на запис в йерархична номенклатура е коригирана схемата за
инициализация на поле Група. След промяната полето се инициализира с активния
възел, независимо дали е включен режим на Визуализация детайлите на
подвъзлите. Не се прилага инициализация, само когато активен е кореновия
служебен възел. До настоящия момент, полето Група не се инициализираше, ако е
включен режим на Визуализация детайлите на подвъзлите.
При редакция на счетоводно състояние (Информация/ Състояния/
Счетоводни и по позиции/ Редакция на съдържание/ Счетоводно) са приложени
схеми за ползване на настройките на връзката между сметката и структурата.
Ползва се настройката Уникален номер за визуални настройки при избор на
основен елемент (от ДТ) и Видими полета на база на обединението на видимите
полета по ДТ и КТ.
Коригиран е модулът за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и
декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на
приемащия софтуер на НОИ.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем при Зареждане на данни от Скиптър. Проявявал се е
при едновременно наличие на начални дебитни и кредитни салда по структури за
един и същи елемент.
Отстранена е грешка при справки от вид По ведомости за заплати.
Проявявала се е в много частен случай на справка, в която участва само една
ведомост и резултатът е групиран по основен договор и ведомост.
В модул Човешки ресурси е отстранен пропуск в контрола за редакция на
документи свързани с отпуски в приключен период. Пропускът засяга документи
Корекция на полагаеми отпуски и Отписване на отпуски.
При редакция на счетоводно състояние (Информация/ Състояния/
Счетоводни и по позиции/ Редакция на съдържание/ Счетоводно) е отстранена
грешка в контрола за разпределение по структури. Грешката се е проявявала при
разпределение по структури към аналитична подсметка (не е действал контролът).
Отстранени са грешки при сливане и попълване на данни за Декларация 1.
Грешката при сливане се е проявявала, когато след сливането броят на дните в

осигуряване е по-малък от 10. Грешката при попълване се състои в анализа на
отпуски, които са в периода на ведомостта, но не са включени в нейната обработка.
Отстранени са неточности
Статистически отчет.
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