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Модул Документи
Добавена е функционалност за определяне на  Права към списъка бланки

към видовете документи. Функционалността е достъпна чрез контекстно меню към
бланката и активира стандартен прозорец за определяне на права. Има единствено
право  Видимост.  Целта  на  това  право  е  да  се  ограничи  достъпа  за  ръчно
активиране на бланката при въвеждане или оглед на документите. Това право не
ограничава ползването на бланката чрез събития, а единствено скрива точката за
изпълнение на бланката от контекстното меню на огледа и на бутона за печат. 

В  настройки  на  компоненти  от  клас  Тип  счет.състояние е  добавена
възможност за избор на  Роля.  Чрез  нея се  дава  възможност за  ограничаване на
множеството достъпни елементи от едноименната номенклатурата. 

Към  контекстните  менюта  на  Видове  документи,  Класове  документи и
Влияния е добавена точка Информация за ..... При активирането ѝ се генерира и
показва  HTML  файл  с  информация  за  съответните  видове,  класове,  влияния  и
въздействия.  Функционалността  работи  и  за  множество  селектирани  видове  и
класове  документи  и  само  за  единични  влияния.  Новата  функционалност  е
създадена  с  цел  подготовка  в  четим  вид  на  информация  за  настройките  на
съответните елементи. Към настоящия момент са обхванати всички настройки по
класове документи и  влиянията към тях. За  видовете документи са обхванати
Общите настройки,  Настройка на заглавна информация и  на компоненти от
класове Текст50, Контрагент и Обект. В следващите версии ще бъде допълвана
информацията по настройките на видовете документи.

Модул Човешки ресурси
При активиране на Масови операции/Отпуски от панел Активни договори е

добавено поле Бр.раб. дни (аналогично на индивидуалните документи за отпуск).

Други
Към  помощния  файл  са  добавени  теми  Прозорец  Потребителска

номенклатура ..., Прозорец Потребителска структура …, Прозорец Филтри по
групи.

Коригирани  са  процедурите  по  изчисляване  на  състояние  към  дата  по
структури. Целта на корекцията е ускоряване на процеса. Корекциите ще окажат
влияние  на  изчисляване  на  състояние  през  сметкоплан,  през  документи  и  в
справките по структури.



Към  справките  по  структури  (Оборотна,  Хронологична,  Оборотна
обобщена), в основните настройки са добавени четири филтъра – По сметки, По
елементи  на  структурата,  По  тип  счетоводно  състояние и  По  връзки  на
сметки със структури. Всеки един от филтрите може да бъде с една от следните
инициализации –  Без  филтър,  Константен,  Избор без съхранение,  Избор със
съхранение. Целта е при описанието и/или при изпълнението на справката да се
намали обема на извадката от данни,  което да доведе до ускоряване на нейното
изпълнение.

Дадена  е  възможност  за  дефиниране  на  Допълнителни полета за
стандартните  номенклатури  Автопарк,  Дълготрайни активи,  Сметкоплан и
Аналитичности.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен  е  проблем,  който се  е  проявявал  в  частен  случай на  работа  с

компонент Контировка.  Проблемът се  е  проявявал при наличие на сортировка в
компонент Разпр.по аналит. Проявявал се е само на компютри с ОС Windows XP. По
същество проблемът се е състоял в това, че при работа с компонент Контировка се е
стигало до съобщение за грешка Access violation at address....

Отстранена е грешка при работата на компоненти от класове Зареждане на
гориво и  Пътен лист.  Грешката  се  е  проявявала при неуспешен запис (поради
задействане  на  контроли)  на  документ  и  последващ  опит  за  работа  с
горепосочените компоненти. В тази ситуация се е стигало до съобщение от вида
memDocRefuel: Dataset is not in edit mode или memDocRoadList: Dataset is not in edit
mode.

Отстранен  е  проблем с  прилагането  на  право  Видимост в  йерархичните
номенклатури. Проблемът се е проявявал само при отваряне на номенклатурата при
наложен Филтър по Група. Проблемът се състои в НЕАНАЛИЗИРАНЕ правата на
родителски групи, които не участват във Филтъра по групи и в неточно прилагане
на правата определени на кореновата (основната) група.
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