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Модул Електронни парични обезщетения
Във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.06.2017 г.. са направени

корекции  в  модула  за  подготовка  на  Приложения  9,  10,  11.  Добавени  са
необходимите полета според спецификацията публикувана в страницата на НОИ.
Направени  са  корекции  в  номенклатурите,  свързани  с  приложения  9,  10,  11.
Коригирана е схемата за подготовка на файлове за изпращане към НОИ. Повече
информация относно нормативните изменения вижте в страницата на НОИ.

Други
В  Администраторски  инструменти,  за  елементите  Индивидуални

процедури/функции,  Описание на импорти,  Допълнителни функционалности е
добавено МЕМО поле Бележки. Полето е предназначено за вписване на коментари
по конкретния елемент. Новото поле участва във функциите за запис, зареждане от
файл и импорт от интернет САМО ЗА елемент Описание на импорти.

В  компонент  за  обработка  на  таблична  информация,  при  добавяне  на
Допълнителни функционалности,  чрез ново поле  Виз. в конт. меню е  дадена
възможност  извикването  на  функционалността  да  става  от  контекстното  меню,
свързано към таблицата. 

За  номенклатурата  Типове  счетоводни състояния и  за  свързаните  с  нея
номенклатури  Разпоредител,  Отчетна група  (Стопанска  област),  Проект са
добавени права за Видимост на всички елементи и Редакция. До момента имаше
права  Видимост само  за  отделните  елементи  на  номенклатурите.  Чрез  новите
права могат да се заложат ограничения върху всички записи на номенклатурите.
Правата се редактират чрез две нови точки (Право за видимост (всички), Право за
редакция)  към  контекстното  меню  Настройки (активира  се  чрез  бутон  с
изображение на чук). Могат да се определят и през прозорец Сигурност.

Отстранени неточности и грешки
В модул ТРЗ е коригирана грешка в стандартна формула за изчисляване на

поле  От  предни  месеци.  Грешката  се  е  проявявала  само  когато  договорът  в
текущата ведомост е многоредов. 

Отстранен е и проблем при ползване на Обект и начин на въздействие от
вида  Стойност разпределена пропорционално в редовете на договора. До този
момент, ако базовото поле за разпределение е със стойност НУЛА то и стойностите
в резултатното поле при многоредов договор се попълваха с НУЛИ. С настоящата
промяна, ако базовото поле за разпределение е със стойност НУЛА то стойностите
в резултатното поле при многоредов договор се разпределят по схемата Стойност
разпределена поравно в редовете на договора.
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