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Модул Сметкоплан
В прозорец Сметкоплан е добавена функционалност Размяна на
аналитичности. Достъпна е само ако полето Втора аналитичност не е празно.
Т.е. достъпно е за сметки с посочена първа и втора аналитичност. Програмата
изисква потвърждение на операцията чрез въпрос Желаете ли да размените
аналитичностите за ...?. При утвърдителен отговор се прави проверка за наличие на
разпределения по тази сметка и ако такива има се извежда съобщение и се иска
повторно потвърждение.

Модул Документи
При описание на Класове документи е наложен превантивен контрол за
недублиране на имена на компоненти. Контролът се активира при визуализацията
на списъка от компоненти за даден клас. Състои се в оцветяване на едноименните
компоненти и в извеждане на предупредително съобщение.
В настройки на видове документи, за елемент Общи и за списъчни
компоненти, за Потребителски формули и Потребителски контроли е добавена
възможност за ползване на поле Количество за компоненти от клас Шаблон. В
Общи настройки, Потребителски формули е добавена възможност за избор на
поле Количество за компоненти от клас Шаблон за приемане на резултата.

Модул Справки
Коригирани са процедурите за попълване на справки от вид По документи.
Корекцията се състои в налагането на ограниченията за достъп до екземпляри
документи на база на правото Оглед документи за Видове документи – йерархия.
Ефектът от промяната ще бъде намаляване на извадката от данни, като от
нея ще бъдат изключени екземплярите, за които операторът няма право на оглед.

Модул Човешки ресурси
За Заповедите за отпуск е добавена възможност за контролиране за
наличие на документи, засягащи бъдещи периоди. Контролът се настройва чрез
Информация/Основна информация/Настройка на отпуски. Добавена е и
настройка за вписване на данни в разпределението на отпуск. За целта в таблицата
с настройки за съответния период са добавени полетата:
Контрол за наличие на бъдещи отпуски
Номенклатурно поле, свързано с фиксирана номенклатура (Без,
Превантивен, Забранителен). По подразбиране се инициализира с Превантивен.
Чрез полето се определя вида на контрол за съществуване на отпуски с покъсни периоди. Контролират се само валидни отпуски, като се проверява дали

съществува заповед по избрания договор и същия тип отпуск с От дата по-голяма
от До дата на текущата. При включен контрол и наличие на конфликт се издава
съобщение: "Съществува отпуск от същия тип за по-късен период!". Контролът се
активира при при запис на отпуск и при маркиране на отпуск като Валиден.
Вписва разпределение
Номенклатурно поле, свързано с фиксирана номенклатура (НЕ/ДА). По
подразбиране се инициализира с ДА. Ако стойността му е НЕ, процедурите за
отразяване на изчерпването на полагаемата отпуска не вписват данни в
разпределението, а ако има вписани такива се изтриват. При запис на ръчно
разпределение, ако е изключена тази настройка ще се даде съобщение, че са
изтрити разпределенията. Целта на настройката е да се изключи натрупването на
отрицателни отпуски по определени типове, за които няма начисление.

Други
Ускорени са процедури по служебно преотразяване на документи, които се
активират при Пренасяне на аналитичност в периодично поле от структура и
Добавяне на аналитично разпределение.
При зареждане на данни от Скиптър, в настройките за асоцииране на
Сметкоплан, за сметките от активния пакет на СКИПТЪР(i) са добавени като
видими всички полета, включително и групата и пълното наименование на групата.
Промяната е направена във връзка със зареждане на данни, при наличие на няколко
групи сметки в пакета на СКИПТЪР(i), при което новите данни е необходимо да се
асоциират със сметки от определена група. За да се постигне автоматика при
асоциирането, може да се използва схемата за регулиране на права на видимост до
групи сметки за оператора, който извършва зареждането. Ако като видима група
сметки се остави единствено тази с която е желано асоциирането, то системата
автоматично ще асоциира сметките от зареждания пакет на Скиптър със сметките
от видимата група на пакета на СКИПТЪР(i).
Ускорени са процедурите по зареждане на данни от Скиптър. Част от
ускорението е постигнато на база промяна при зареждане на настройки на Връзки
между сметки и структури. Промяната е съществена и се състои в това, че за
сметки с описани Автоматични връзки, настройките от тези Автоматични
връзки се прилага за всички връзки, подобни на някоя автоматична връзка. Под
подобна автоматична връзка се разбира такава със същата структура и възел или
със същата структура и Автоматичен възел.
Направена е корекция при Замяна и Изтриване на пакет. При наличие на
активни оператори в него се дава предупреждение и се изиска потвърждение. При
Замяна на пакет, изтриването на стария пакет се извършва едва след пренасянето
на пакета в BACKUP папката. До настоящата версия, пакетът се изтриваше веднага
след активиране на действието.
Променени са експортите в Excel и Open office calc. Когато стойността на
полето, което се експортва започва с равенство "=", тогава стойността се поставя

като формула на клетката. В частност, ако стойността започва с "=hyperlink", тогава
форматира клетката като прави шрифта син и слага подчертаваща линия. В
експорта в Calc промените са козметични, но за Excel е добавена функционалност
за преформатиране на клетки, което може да забави експорта при наличие на
„формули“.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем в Трансфери/Декларация 1 – 2015. Проблемът се е
проявявал при копиране на пакет и се е състоял в загуба (нулиране) на стойностите
на поле БД (16.2). Отстранен е и проблем свързан с копиране на селектирани
записи.
Отстранен е проблем в Информация/Състояния/Счетоводни и по
позиции. Проблемът се е проявявал в таблицата Разпределение по структури на
Счетоводното състояние и се е състоял в това, че основни полета на структурата,
които са номенклатурни не се визуализират.
Отстранен е проблем с именуването на архивния файл преди извършване на
системни действия (забелязан е при зареждане на данни от Скиптър). Проблемът се
е проявявал в отрязването на служебното име до 50 символа и в конкретния случай
файлът се е записвал без разширение.
Отстранен е проблем при зареждане на данни от Скиптър, който се е
проявявал при наличие на асоциации на сметки и наличие на начални салда по тях.
До момента се е правил опит за добавяне на начално салдо, независимо че вече
съществува такова. С настоящата промяна, новото салдо се сумира към
съществуващото.
Отстранен е проблем във функционирането на компонент от клас Шаблон.
Проблемът се е проявявал след зареждане на данни в компонента чрез XML.
Състоял се е в това, че последваща редакция на поле Количество на шаблона, не
предизвиква преизчисляване на количествата на Входящи и Изходящи стокови
компоненти.
Отстранен е проблем свързан със събитието При промяна на <компонент
от клас Шаблон>. Ако на това събитие е избрано действие свързано с
визуализация или ползване на бланка за въздействие върху документа се е стигало
до грешка от типа "DataSet is not in edit mode".
Отстранен е проблем в оперативната работа с компонент от клас Зареждане
на гориво. Проблемът се е проявявал при изчисляване на поле Ст-ст на зам.кол. в
случай, когато предходният документ за зареждане е с посочени количество и
стойност на замерено гориво. Т.е. проблемът се е проявявал при две
последователни зареждания със замерване.
Коригиран е проблем, свързан с дължината на поле Наименование (на
стока/услуга) в списъците за избор към стокови компоненти. До момента полето бе

50 символа, а след промяната е изравнена дължината му с тази на поле
Наименование от номенклатура Стоки и услуги (100 символа).
Отстранен е проблем, свързан с несъответствие между видимо определен
период за справка и реален период за изготвянето ѝ. Проблемът е съществувал за
ОС Windows XP (може би и по-стари) и при съхранен чрез визуалните настройки
период от приключен период.
Отстранен е проблем при ползване на филтри по йерархични номенклатури
в справките. Проблемът е свързан с визуализация на йерархичните структури, за
които са наложени ограничения на централната група (ограничението не се е
анализирало). Промяната засяга филтри по Автопарк, Стоки и услуги, Сметки.
Отстранен е проблем при попълване на списъка за избор по състояние
свързано със стоки и услуги. Проблемът се е проявявал при наличие на
ограничения за видимостта на данни в определени групи стоки. В списъка за избор
по състояние са се попълвали редове, в които няма стока (празна стока за тези, за
които е ограничено правото на видимост). След корекцията, тези редове не се
попълват в списъка за избор.

