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Модул ТРЗ
Направена е промяната във връзка с публикуваното в ДВ, бр. 30 от
11.04.2017 изм. в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване. По конкретно е свързана с изменение в чл. 32 ал. 5:
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) При определяне на месечното нетно
възнаграждение се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на
социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски
за сметка на лицата и дължимият данък по Закона за данъците върху доходите на физическите
лица.

До настоящата версия, нетното възнаграждение не включваше в себе си
сумите за социални разходи. С настоящата промяна, за периоди преди 01.01.2017
година, се запазва старата схема за изчисление, а за ведомости от 2017 г. в нетно
възнаграждение се добавят и сумите за социални разходи.
Прецизирано е попълване на полета Номер професия (12.1), Код НКИД
(12.2), Номер ик.дейност (12.3) в Декларация 1. Полетата се попълват само за вид
осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82, 95 и 97.
При описание на формули и контроли за Изчислителни модели са добавени
два нови елемента Полета от разликови ведомости и Категории полета от разликови
ведомости. Целта на тази добавка е да се даде достъп до информацията за
стойностите, които ще се натрупат към текущата ведомост на база на корекциите от
предходни месеци. При ползването на новите елементи се препоръчва да се добави
и агрегатна функция за сумиране (или друга), защото ако към ведомостта са
отнесени повече от една разликови ведомости и няма посочена агрегатна функция,
тези елементи ще получат стойност НУЛА.

Модул Човешки ресурси
Към документите, свързани с Подразделения е добавено поле Група за
статистически отчет. Полето е свързано с нова, едноименна, стандартна
номенклатура. Новото поле е предназначено да определи принадлежността на
подразделението към определена група, за която се попълва самостоятелен
статистически отчет за персонала. За справките от вид Статистически отчет, в
Основни настройки е добавена настройка Група за статистически отчет. Чрез
нея се дава възможност за попълване на данните за избрана група. Ако не се посочи
такава, отчетът се попълва за всички подразделения.

Модул Документи
При настройки на компоненти от класове Списък стоки, Стоки по
позиции, Стойности по позиции и Валути по позиции, при описание на
потребителски формули, за резултат в Поле е добавена възможност за избор на
полета свързани с идентификаторите на номенклатурите (ID на съответна
номенклатура). За Списък стоки и Стоки по позиции това са полета за връзка с
номенклатурите Стоки и услуги и Партиди (ID__N_Stoki, ID__D_SPartida). За
списъците по позиции това са полетата за връзки към Обект, Контрагент и
Документ (ID__N_Obekti, ID__N_Contr, ID__Doc_Head_Link). За Валути по
позиции има достъп и до полето за връзка с номенклатура Валути (ID__N_Valuti).
Целта е да може чрез формули да се попълват данните за номенклатурите
участващи в списъчните компоненти.
За същите класове компоненти е добавена и настройка (отметка)
Доп.таблица за активния ред в БЛАНКИ. При включена отметка, при подготовка
на данни за бланки се добавя таблица за компонента с име ИМЕ НА
КОМПОНЕНТА - активен ред, която има структурата на таблицата за компонента,
но съдържа само един ред - активния. Настройката е предназначена за описание на
бланки, които са ориентирани към активния ред и не засягат цялата таблица.
При описание на Изгледи по документи, за компонент от клас Връзка с
документ е дадена възможност да се изберат полетата Вид документ, Клас
документ, Статус, Коментар, Оператор.

Други
В прозорец Прозорец Сигурност, Функционален панел Роли, при запис и
зареждане на Роля във и от файл са добавени и правата до кореновите възли на
йерархичните номенклатури и общите права за Потребителски структури и
Потребителски номенклатури. Целта на промяната е при пренос на описана
Роля чрез файл да се пренесат всички права, които са общи (не зависят от
конкретните динамични обекти).
В прозорците за визуализация на състояние (По сметки, По позиции, По
Автомобили ...) полето Към дата до момента се инициализираше винаги с текуща
дата. В тази версия е дадена възможност за съхранение на стойността на това поле.
Целта е, ако се засичат салда към определена дата, да не се налага многократно
избиране на тази дата.
При актуализацията на програмата, с цел да не се промени
функционалността без изрично изявено желание на потребителя, полето се
настройва да се инициализира чрез Дата по формула с отместване НУЛА от
Системна дата.
За да се активира новата функционалност за съхранение на последно
ползваната дата трябва чрез десен бутон на мишката върху поле Към дата да се
активира точка Настройка на инициализация и в прозорец Дата по формула да се
включи отметката Деактивиране действието на формулата. Тази настройка е
индивидуална за всеки оператор и всеки различен тип състояние.

Отстранени неточности и грешки
Отстранени са неточности при зареждане на настройки за вид документ от
файл при прилагане на асоциации. Проблемите са се проявявали в частен случай на
наличие на допълнителни полета в компоненти.

