Допълнения в периода 03.03.2017 – 21.03.2017
Версия 4.18.0
Модул Документи
Към схемата за Блокиране на едновременни действия са добавени:
Модул Документи - Описание на влияние
Модул Документи - Описание на изглед
Модул Документи - Настройка на документи
По подразбиране блокировката е включена. Целта е да не могат да се
активират едновременно повече от една сесии за съответните настройки за един и
същи елемент.

Модул ТРЗ
При визуализация на рекапитулации, групирани ведомости, разликови
ведомости, ведомости с натрупани разлики е наложена предварителна подредба на
данните по следните полета: Година и месец на ведомостта, пореден номер на
ведомостта за дадения месец, от дата в самата ведомост. Целта е при ползване на
агрегатните функции Първи и Последен за избрани полета те да се попълват
спрямо посочената подредба.

Модул Човешки ресурси
В таблицата на Болнични листове е добавено поле Статус по НО. Полето е
виртуално, изчислено на база на данните в По наредбата за обезщетения. Полето
има една от следните стойности:
Не са изпратени към НО
Работни данни в НО
Изпратени данни в НО (дата)
Приети данни в НО (дата)
На база на невидимото поле Статус по НО (ID) могат да се настроят условни
оцветявания на редовете на таблицата.
При изпращане на данни, в таблицата на По наредба за обезщетения се
вписва информация за източника (ID на болничния) на база на която се
визуализират данните в новото поле.
При актуализацията на програмата към версия 4.18.0 се попълват
автоматично връзките между Болнични и данните в По наредба за обезщетения
на база на полето Номер на БЛ.

Модул Хонорари
В Общи настройки на модула са добавени:
Контрол Суми Хонорар/Договор
Падащ списък за избор на една от възможностите: Без контрол,
Превантивен, Забранителен. Определя нивото на контролиране на полето Сума на
хонорара да не надвишава Сума остатък по договора.

Приключване към дата
Две полета от тип Дата за определяне на приключения период за Договори
и Хонорари. На база на тези настройки се забранява редакция, добавяне,
преизчисляване и изтриване на съответните документи с дати по-малки или равни
на посочените.

Отстранени неточности и грешки
При запис на документи, за компоненти от класове Списък стоки и Стоки
по позиции, за поле Количество в основна мярка е приложена схема на
закръгление на база на формата, определен за поле Количество. Полето
Количество в основна мярка е невидимо, но то е действителното поле което се
вписва в хронологиите на база на въздействията.
Коригиран е и помощния файл по темата Настройки на компоненти от
клас Списък стоки, подточка Точност на полетата. Промяната се състои в това,
че определената точност предизвиква и закръгление на стойностите в числовите
полета при записа на документа.

