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Модул Автопарк
За компонент от клас Автомобили е добавено поле Текущ километраж
(цяло число). Видимостта на полето е опционално. Включена е функционалност,
чрез която след избор на Автомобил или промяна на Дата на документа се
попълва новото поле. Функционалността е опционална – може да се активира и
деактивира чрез настройките на компонента.
Добавен е прозорец за дефиниране на проследими елементи по автомобили.
Предназначен е за завеждане на данни по отношение на проследимите дейности и
консумативи при обслужването на автомобилния парк. Такива могат да бъдат
смяната на двигателно масло, ангренажен ремък, застраховка ГО и др. Целта е да се
направи връзка между Типа проследим елемент, Автомобил и елементи от
номенклатура Стоки и услуги. Освен това за всяка една връзка се посочва и
плановия пробег или срок в дни. За повече информация виж темата Прозорец
Проследими елементи (по автомобили) в помощния файл.
Към група справки Автопарк са добавени следните видове справки:
Разходи по автомобили – справка за период, проследяваща направените
разходи по автомобили и артикули, като определени разходи се преразпределят
пропорционално на изминатите километри или дни.
Предстоящи действия по автомобили по дати – справка за период, даваща
информация за предстоящите в периода действия по автомобили. Такива могат да
бъдат застраховки, закупуване на винетки и др.
Предстоящи действия по автомобили по километраж – справка към дата
(ползва До дата в посочения период), даваща информация за оставащите
километри за определени действия по автомобили. Такива могат да бъдат смяна на
масла, ремъци, гуми и др.
Пробег на елементи по автомобили – справка за период, даваща
информация за изминатия пробег на отделни елементи от номенклатура Стоки и
услуги по отделни Автомобили на база на вписаната информация за
Качване/Сваляне.
Хронология по елементи по автомобили – справка за период, даваща пълна
хронологична информация по документи, автомобили и артикули.
Новите справки се базират на данните в новодобавена таблица за вписване
на данни на чрез Въздействие от тип По автомобили.
В справките Хронологична по автопарк и Оборотна по автопарк е
добавено поле Гориво, което се попълва в зависимост от това дали се ползва
Основно или Допълнително гориво и на база информацията за тези горива за
конкретните автомобили.

Модул Документи
При описание на Влияния, към списък Въздействия на определени
събития е добавено събитие Затваряне на формата. Събитието действа само ако
прозорецът за работа с документ е отворен за редакция. Активира се при затваряне
на прозореца и се очаква в него да има действия по освобождаване на различни
обекти, създадени на събитие Преди редакция. Събитието се активира независимо
от начина на затваряне – със или без запис. Ако е със запис, това събитие се
активира след събитието При запис.
Добавен е нов тип Въздействие по документи – По автомобили. За повече
информация вижте темата Прозорец Описание на влияние от помощния файл.
При описание на формули (общи или към списъчни компоненти), когато
като аргумент се ползва компонент от клас Автомобили, са добавени полета
Километраж (новото поле в компонента), Пробег и Срок в дни. Последните две
получават стойност само ако са активирани от стоков компонент. Данните се
получават на база на информацията свързана с автомобила по компоненти от клас
Пътен лист (за километраж) и на база на данните в таблицата Проследими
елементи за автомобили (за Пробег и Срок) виж темата Прозорец Проследими
елементи (по автомобили) в помощния файл.
За списъчните компоненти, за полетата от тип Дата са добавени събития от
типа При промяна на ....

Други
Публикувани са примерни справки:
БАЛАНС В ЛЕВА ТЕКУЩА ГОДИНА, ОПР В ЛЕВА ТЕКУЩА ГОДИНА,
ОТЧЕТ ПАРИЧЕН ПОТОК ТЕКУЩА ГОДИНА, ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ
КАПИТАЛ от вид Счетоводни/Главни книги по синт. и аналит. Сметки;
ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ от вид ЧР - Длъжностно разписание (поименно);
ОСТАТЪК ОТПУСКИ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ГОДИНИ от вид ЧР Оборотна по отпуски;
Ведомост хонорари, Рекапитулация за родени преди_след 1959г.,
Рекапитулация по Вид Осигурен, Рекапитулация по Звена от вид По хонорари.
Справките могат да бъдат изтеглени чрез функционалността Изтегляне на
елементи от интернет.
При описание на справки е добавен нов тип операция – Oбобщена таблица
(Pivot Table). За повече информация вижте темата Прозорец Обобщена таблица
(операция при описание на справка) от помощния файл.
Към помощния файл са включени темите:
Прозорец Състояния
Прозорец Състояние по позиции

Прозорец Използвани документи в позиции и документи, които няма да
бъдат изтрити
Прозорец Счетоводно състояние
Прозорец Състояние по отпуски
Прозорец Състояние по Дълготрайни активи
Прозорец Потребителски справки
Прозорец Основни настройки (справки)
Прозорец Описание на справка
Прозорец Обобщена таблица (операция при описание на справка)
Прозорец Проследими елементи (по автомобили)
Във връзка с променени контроли в софтуера на НОИ са направени
корекции при попълване на приложенията 9,10,11. Измененията засягат данните за
флаг ЕГН, когато такъв не е избран.
В прозорец Статус на лиценз (активира се от Помощ/Относно Скиптър(i),
бутон Статус) е променена визията на информацията. Данните вече се визуализират
в табличен вид. Към редовете, свързани с Брой видове документи и Брой
документи годишно по определени модули е добавена функционалност Подробна
информация. Функционалността се активира чрез контекстно меню и активира
прозорец, съдържащ детайлна информация за видовете документи участващи в
отброяването на Използвани.
Коригиран е модула за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и
декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на
приемащия софтуер на НОИ, които са включени от 01.08.2016г.
Детайлните таблици (Входящи стоки, Изходящи стоки) на номенклатура
Шаблони са включени в схемата за контрол при редакция на номенклатури.
Тяхната редакция е приравнена с редакцията на основната таблица за шаблона.

Отстранени неточности и грешки
В справки от вид Оборотна по автомобили са отстранени грешки при
изчисляване на Количество, Ед. цена и Стойност на Икономиите.
Отстранен е проблем при попълване и контрол на данни за Декларация 12015. Проблемът се е състоял в нулиране на %ДЗПО Р (26 а), %ДЗПО РС (26 б),
%ПДЗПО Р (25 а) при попълване на Д1, когато стойността на Брутно възн. (21) е
нула. След корекцията, преди нулиране на горните проценти, се проверява дали и
стойността в Социални (19) е нулева. Т.е. %ДЗПО Р (26 а), %ДЗПО РС (26 б),
%ПДЗПО Р (25 а) се нулират когато и Брутно възн. (21) и Социални (19) са нули.
Коригиран е и контролът в тази връзка.
Коригиран е проблем при зареждане от Скиптър. Проблемът се е състоял в
некоректно пренасяне на настройките на връзки по структури по отношение на
Видими полета. Проблемни са били само номенклатурните полета.

