Допълнения в периода 28.01.2017 – 02.03.2017
Версия 4.17.0
Модул Човешки ресурси
В модула е добавен нов Функционален панел Начисления по компенс.
Отпуски. Вижте повече информация в едноименната тема на помощния файл.
Добавен е и нов вид справка Отписване на компенсируеми отпуски.

Модул Документи
В Настройки на компоненти от класове Списък стоки, Стоки по позиции,
Стойности по позиции, Валути по позиции е добавен поделемент
Потребителски събития.
Поделементът е предназначен за допълване на списъка от стандартните
събития на списъчните компоненти. При работа с компонентите, Видимите
потребителски събития се добавят към контекстното меню.
Описанието на потребителско събитие в този поделемент не описва
действията, които ще се изпълняват при активирането му. Тук се дефинират
единствено имената на потребителските събития чрез Списъчен изглед. Чрез две
полета - Видим и В реда, които са от тип Отметка, се определя съответно
достъпността на събитието чрез контекстното меню на компонента и начина на
функциониране. За събития с маркирана отметка В реда, действията включени в
него се изпълняват само за текущия ред или за селектираното множество редове. За
събития с изключена отметка В реда, действията включени в него се изпълняват за
всички редове, независимо от наличието на селекция и независимо от активния ред.
В Общите настройки на документите, при описание на действия по
събитията е добавена точка Потребителски събития от компоненти.
Тя отваря подменю с наличните във вида документ списъчни компоненти. Всяка
точка от подменюто отваря подменю с наличните потребителски събития в
съответния компонент.
За компоненти от клас Разпр.по структури, при включена настройка
Автоматична стойност (едноредово разпр.) е добавена функционалност,
която след получаване на автоматична стойност и минаване на последващите
събития (промяна на полета и вписване на реда) се прави строг контрол за
съвпадение на заложената и крайно вписаната стойност. При несъвпадение се
извежда съобщение: "Неточно разпределение в структури след операция
"Автоматична стойност (едноредово разпр.)"!". Промяната е направена във връзка
с установени неточности при досегашната схема на функциониране. До момента е
било възможно да се впише разпределение по структури, което не отговаря на

заложения строг контрол за разпределение. Неточността се е постигала на база на
автоматично разпределение и последващи промени чрез потребителски формули.
При запис на списъчни компоненти е добавена функционалност за
изключване на сортировката. Промяната засяга компоненти от класове Списък
стоки, Стоки по позиции, Стойности по позиции, Валути по позиции, Разпр.
по аналит., Разпр. по структури. Целта на промяната е данните да се вписват в
реда, в който са заведени, независимо от наложената в момента сортировка.

Модул Бланки
За елемент Преминаване на позиция е добавена възможност при избор на
максимална (минимална) стойност от няколко позиции да се посочи и константа.
Пример: GETMAXBOOKMARK_BOTTOM(Текуща позиция;След всичко
начисления;153)
Целта е с по-малко елементи да може да се позиционира маркера на
определена позиция (например средата на страницата), ако тази позиция не е вече
подмината. Техниката може да се ползва за разполагане на два екземпляра от
бланката на една страница. Това е полезно при фишове за заплати, при складови
документи и др. До сега проблемът е решим чрез два допълнителни елемента:
Запазване на текуща позиция, Премини на позиция (константната) и накрая вземане
на максимум между запазената и текущата позиция.

Модул Справки
При избор на параметри, когато е изключен Множествен избор е дадена
възможност за директен избор от падащ списък. До момента изборът се
осъществяваше единствено чрез отваряне на допълнителен прозорец.
В Основни настройки, за всички видове справки от група 12. Счетоводни с
изключение на тези по структури е добавена настройка Игнорира „Тип
състояние“. Добавен е и Филтър по тип счетоводно състояние.
В Основни настройки, за справки свързани с аналитични подсметки
(оборотни, хронологични и главни книги) са добавени настройки Игнорира първа
аналитичност и Игнорира втора аналитичност.
Новите настройки за игнориране на определени елементи от справките са
направени за да решат следните казуси:
При ползване на различни типове счетоводно състояние не може да се
визуализира обща хронологична справка с коректни текущи салда (формират се
отделни позиции за които се изчисляват начални и текущи салда). С промяната е
възможно да се опише хронологична справка, която да дава пълната информация за
сметка 501 (Каса) с едно общо начално салдо, независимо от наличието на
различни счетоводни състояния.
При ползване на две нива на аналитичност отново не може да се
визуализира хронологична справка с коректни текущи салда за елемент от едната
аналитичност, като се игнорира разбивката по втората.

Определяне на изгледи по документи според мястото на
ползване
На редица места се ползва подразбиращ се изглед по документи и той се
определяше на принципа ПЪРВИЯТ ПО АЗБУЧЕН РЕД. С настоящата добавка е
дадена възможност за всяко отделно място на ползване да се избере конкретен
изглед или да се укаже, че такъв не се ползва. Новата функционалност се активира
от прозорец Изгледи по документи, чрез бутона Настройки (с изображение на
чук), точка Определяне на изгледи по документи според мястото на ползване. В
нов, едноименен прозорец, в таблица се съдържат местата на ползване и избрания
изглед. При прехода към версия 4.17.0, за всички места на ползване автоматично се
инициализира подразбиращия се до момента изглед.
Целта на промяната е да се опишат по-точни спрямо предназначението си
изгледи, което да доведе до ускорение при визуализацията на определена
информация.

Други
Направени са промени на процедурите за подготовка на състояние по стоки,
валути, стойности с цел ускорение.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем при в елемент Условия и ползване на InOrEmpty.
Проблемът е създаден във версия 4.16.0 и засяга работата с параметри, за които е
включена опцията Множествен избор.
Отстранен е проблем, който се проявява при опит за изграждане на Изглед
на стандартна номенклатура, който включва в себе си Допълнително
номенклатурно поле.
Коригирана се стандартната формула за изчисление на полето %
Осигурител за ЗО в/у обезщетение. До момента полето се е изчислявало
некоректно за лица, чиито осигуровки се поемат изцяло от осигурителя (например
държавни служители).
Отстранени са проблеми при подготовка на Декларация 1. Грешките са се
проявявали при подготовка на данни за лица с код за вид осигурен 16 (СИРВ) и за
лица без дни в осигуряване, за които се изпращат данни само за здравно
осигуряване.

