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Модул Автопарк
Към компонент  Зареждане на гориво е добавено поле  Ст-ст на зам.кол..

Предназначено е за периодично преизчисляване стойността на фактическия разход.
На база на стойност на фактически разход и на стойност на разход по норма ще се
изчисли и стойност на икономия/преразход. За начина на настройка и изчисление
на новото поле вижте в помощния файл в теми  Настройки на компоненти от
клас  Зареждане  на  гориво и  Оперативна  работа  с  компонент  от  клас
Зареждане на гориво. 

За компонент от клас  Пътен лист са добавени настройки  Автоматично
прехвърляне  на  км.  от  пътни  условия  в  изминати  км. и  Автоматично
прехвърляне на км. от маршрут в изминати км.

В прозорец Автопарк е включена функционалността Описание на бланки.
Включени  са  и  функционалности  Състояние и  Контрол  км.  За  повече
информация  вижте  новите  теми  в  помощния  файл  Прозорец  Състояние  по
автомобили и Прозорец Контрол км. От прозореца за Състояние по автомобили е
дадена  възможност  за  проследяване  на  Хронология (вижте  в  помощния  файл
темата  Прозорец  Хронология  по  автомобил).   Новите  функционалности  за
Състояние и Хронология по автомобили са включени и към възможностите за
активиране на функционалност от бланки (вижте промените във файла Actions.doc
на адрес http://www.unicons-bg.com/downloads/others/Actions.doc).

Добавени са справки от видове Оборотна по автопарк и Хронологична по
автопарк.  Двата  вида  справки  дават  възможност  за  извличане  на  обобщена  и
подробна информация за горивата и километража на автомобилите за период от
време.

Модул Документи
В  настройките  на  компоненти  от  клас  Бележки е  добавен  елемент

Номенклатура  за  избор  на  бележки.  В  този  елемент  може  да  се  избира
Потребителска номенклатура. При наличие на настройка в новия елемент, при
работа с компонента се дава възможност за избор на текстове от потребителската
номенклатура. Това става чрез единствена точка Бележки от контекстно меню към
компонента.

Направени  са  корекции  в  процедурите  за  оглед  на  документи  с  цел
ускоряване  на  тяхното  изпълнение.  Ефектът  няма  да  се  забележи  във  всички
настройки. Корекцията е направена във връзка с ясна проблемна ситуация.



При описание на Влияния, освен досегашните Въздействия след запис на 
документа е добавен списък Въздействия на определени събития. Реализиран е 
чрез Списъчен изглед и е разположен в лявата, долна част на прозореца. Има 
единствено поле Събитие. Списъкът съдържа константно множество от събития и 
няма функции за манипулацията му. Събитията са:

Преди запис
Активира се непосредствено след вписването на данните в главната таблица (с цел 
да получи ID на документа, ако няма такова).

След запис
Активира се накрая преди вписването в хронологичната таблица за промените.

Преди изтриване
Активира се преди изтриването от оглед.

След изтриване
Активира се след изтриването от оглед.

Преди редакция
Активира се след зареждането на данните във формата документ, в случай, че е в 
режим на редакция

Описанието на новите въздействия представлява SQL код и се очаква да 
бъде създавано от компетентно лице.

За функционалността Информация за вид документ в HTML са включени 
всички компоненти.

Помощен файл
Функционалните  панели  на  модул  Човешки  ресурси  са  свързани  със

собствените си теми от помощния файл. До момента всички те бяха свързани с
темата Прозорец Човешки ресурси.

Добавени са теми и връзки в помощния файл за: 
Прозорец Основна информация
Функционален панел % Трудов стаж и професионален опит
Функционален панел Данък общ доход
Функционален панел Данни за предприятието
Функционален панел Минимална работна заплата
Функционален панел Работни дни
Функционален панел Лихвени проценти
Функционален панел Професии
Функционален панел МОД по икономически дейности
Функционален панел Класификация на икономическите дейности
Функционален панел ТЗПБ по икономически дейности
Функционален панел Параметри по осигуряването
Функционален панел Видове осигуряване
Функционален панел Настройки на БПН
Функционален панел Настройки на смени
Функционален панел Календар с графици
Функционален панел Настройка на болнични



Функционален панел Настройка на отпуски
Функционален панел Видове доход по граждански договор

Бланки
Добавена е функция Достъпни работни места. Функцията е с параметър

ID на достъпното работно място,  дата (dd.mm.yyyy)  и номер в деня.  Функцията
работи на база на едноименната настройка от модул  Човешки ресурси. Целта е в
бланките да има достъп до определени имена на лица, които към даден момент
заемат определени работни места. Това могат да са лицата с длъжности на които е
отредено да подписват определени документи. Чрез тази функция няма да се налага
корекция в бланките при промяна в персонала.

Към  елемент  Променливи е  добавен  поделемент  Номенклатура
променливи. Целта е да може да се създаде множество от променливи, достъпни за
всички бланки. След промяната на елемент от тази номенклатура, въздействието ще
се отрази на всички вече описани бланки.

Дадена е възможност за двустранен печат от бланки. Функцията е активна
при съответните настройки на принтера.

Други
Променена  е  схемата  на  работа  на  Модул  Дълготрайни  активи при

НЕВКЛЮЧЕНА едноименна опция в  лиценза.  До момента,  в  тази ситуация  не
беше достъпна точка Дълготрайни активи – Документи от меню Информация. С
настоящата промяна е даден достъп до точка Дълготрайни активи – Документи,
но модулът работи в демонстрационен режим (допуска въвеждане и редакция на до
6  документа  за  начисляване  на  амортизации.  Изключена  е  и  възможността  за
Зачистване на документи към модула).

В  Настройките  на  връзки  на  структури  към  сметки  са  добавени  Общи
настройки Активира  събития  при  Приключване  на  сметка и  Активира
събития при Копиране от др. разпр.. Добавени са и събития След приключване
на  сметка и  След  копиране  от  друго  разпределение.  Подробности  вижте  в
помощния  файл,  тема  Прозорец  Настройки  на  връзки  със  структури.
Преименувани  са  събитията  от  типа  При  промяна  на  ...,  които  са  свързани  с
основни полета от структурата. Промяната се изразява в добавянето на префикс ДА
НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА.  Тези  събития  не  се  препоръчва  да  се  използват,  но  не  са
премахнати заради съвместимост с предходни версии. Вписаните действия в тях, се
препоръчва да се преместят на събитие При промяна на основна информация.

За Декларация 6, при подготовка на данни за бланка и при изпращане на
данни към носител е приложена сортировка, така че за един и същи период и един и
същи вид плащане, коригиращите данни да предхождат основните.



Отстранени неточности и грешки
Отстранена е грешка при  Зареждане на данни от Корона 2.  Грешката е

възникнала във версия 4.7.0 във връзка с промяна на типа на  полето  Длъжност
кратка, в данните за Работни места,  от текстово в номенклатурно.

Отстранена  е  грешка  в  Описание  на справки,  в  елемент  Настройки на
полета. Грешката с е проявявала при описание на формула за изчислимо поле, като
след избор на Параметър сe е попълвало името на Поле (със същото ID).

Отстранен е проблем при Зареждане от Скиптър на Справки. Проблемът
се  е  проявявал  при  наличие  на  елемент  Междинни  резултати,  съдържащ
групиране по изтрито поле на структурата.

В Модул ТРЗ е отстранен проблем при зареждане на изчислителен модел с
асоцииране. Проблемът се е състоял в това, че не са асоциирани типове действия
Нулиране на поле в Процедурите.

Отстранен  е  проблем  с  позиционирането  на  прозорците.  Проблемът  се  е
проявявал  когато  са  съхранени  настройки  при  ползване  на  два  монитора.  При
последващо активиране с наличен един монитор е имало ситуации на невидимост
на прозореца.

Коригирани  са  процедурите  за  попълване  на  справки  от  видове  Главни
книги по аналитични подсметки и  Главни книги по синт. и аналит. сметки.
Корекцията се състои в това, резултатът да връща реда с крайно състояние като
последен  от  групата  редове  свързани с  дадена  елемент  на  аналитичностите.  До
момента  този  ред  се  позиционираше  веднага  след  реда  с  начално  състояние  и
предхождаше редовете с обороти.

В компонент  Разпр.по структури е отстранен проблем при  Приключване
на  сметка в  контировка.  Проблемът  се  е  проявявал,  когато  в  структура  има
включена сортировка. Отстранен е и проблем при ползване на функционалността
Копиране  от друго  разпределение.  Проблемът  се  е  проявявал  при  редакция  на
документ, при Нов – копие и в други ситуации, в които разпределението от което се
копира не е било активирано. Проблемът се е състоял в това че при копиране на
данни от друго разпределение не са се попълвали всички полета. 
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