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Компонент за обработка на таблична информация
Добавена  е  схема  за  настройка  на  компонента  по  отношение  на

многоредовост на антетката.  До настоящата версия антетките на таблиците в
компонента  бяха  едноредови.  С  настоящата  промяна  се  дава  възможност  всеки
оператор, за всеки компонент да избере многоредовост на антетката. Настройката
се променя чрез точка Оразмеряване на полета от Грид менюто. Там е добавена
отметка  Многоредова  антетка.  За  потребители,  които  желаят  по  принцип  да
ползват многоредови антетки, за да не се налага настройката да се прилага за всеки
един  компонент  за  обработка  на  таблична  информация,  е  добавена  настройка
Многоредова  антетка  в  гридовете  (по  подразбиране) в  прозорец  Общи
настройки (подменю на  Сервиз). За повече информация вижте в помощния файл
темите  Прозорец  Общи  настройки,  Компонент  за  обработка  на  таблична
информация(Грид).

Модул Човешки ресурси
За  почти  всички  документи  е  добавена  настройка  Съхранение  на

хронология на промените.  Има три възможности, които се избират от списък -
Съхранява оператор и дата,  Съхранява оператор,  дата и съдържание и  Не
съхранява. При манипулацията на всеки документ (добавяне, редакция, изтриване),
в зависимост от тази настройка към него се вписва хронология. Тази хронология
може  да  бъде  проследена  при  необходимост  от  определено  разследване.
Операторът, датата (заедно с час, минути и секунди) и съдържанието се вписва в
детайлна таблица към самите екземпляри от документи. Съдържанието е в XML
формат и е четимо при наличие на подходящ софтуер или чрез обикновен текстов
редактор.  По  подразбиране  настройката  е  инициализирана  със  Съхранява
оператор, дата и съдържание. 

Проследяването става  от  съответните  екрани за  оглед  на  документи и  от
функционален  панел  Хронология  на  промените  /  LOG на  прозорец
Администраторски инструменти. 

Модул Документи
При  оперативна  работа  с  компоненти  от  клас  Разпр.  по  структури е

добавена  схема  за  следене  на  остатъка  неразпределена  сума  (по  аналогия  на
компонент  Разпр.  По  аналит.).  Логиката  на  изчисление  на  остатъка  зависи  от
настройките на връзките аналогично на настройките за контрол на разпределение.
Добавена е точка в менюто за вписване на остатъка в текущия ред.

В настройките на компоненти от класове Списък стоки и Стоки по 
позиции, за описанието на Списъци за избор от вид Състояние по стоки е 



добавена възможност за Ръчно описание на съхранена процедура. Чрез 
едноименен Бутон се активира прозорец. В него се визуализират параметрите и 
съдържанието на автоматично генерираната процедура за изграждане на списъка за 
избор. В полето Ръчен код може да се впише ръчно код за изграждане на 
процедура.
ВНИМАНИЕ. В това поле се очаква компетентно лице да опише SQL код, който е 
съобразен с очакваните параметри и очакваната структура на резултата. 
Предназначението е за налагане на допълнителни условия по извадката, а не за 
промяна на структурата.

Направени  са  промени  по  работата  на  Компоненти  от  AddIn.  Ако  в
настройки,  Връзка  с  Addin не  е  избрано  нищо,  се  процедира  все  едно,  че
компонентът  е  неактивен.  Досега,  при  добавяне и/или редакция на  документ  се
даваше съобщение, че не е посочена настройката. Ако процедурата, която връща
компонента върне nil,  се процедира все едно, че компонента е неактивен. По този
начин могат да се реализират компоненти, които са активни в оглед и неактивни
при добавяне и редакция на документи.

При описание на влияния, в списъка въздействие на определени събития е
добавено  "След  запис  в  нишка".  Активира  се  след  всички действия  при  запис.
Процесът се пуска в отделна нишка. Идеята е да се пускат действия, които отнемат
известно  време  и  не  е  нужно  да  бъдат  в  транзакцията  на  записа  и  да  бъдат
изчаквани от потребителя. Пример за такова действие е актуализиране на данни за
състоянието по отделни обекти (наличност на Стоки и услуги например).

В  Настройки на  видове  документи,  елемент  Общи,  Потребителски
формули  и  контроли е  добавена  възможност  да  се  ползват  като  Резултатен
компонент или като аргумент в описанието на формули полета на компоненти от
класове Тип счет. Състояние и Тип състояние. 

В  Настройки на  видове  документи,  за  компоненти  от  класове  Списък
стоки и Стоки по позиции, при избор на видими полета към Списъците за избор
от  видове  Стоков  компонент и  Разпад  от стоков  компонент са  добавени  и
допълнителните полета към номенклатура Стоки и услуги. 

В Настройки на видове документи, при описание на формули, за компонент
Заглавна  информация са  добавени  три  служебни  параметъра  (Параметър  1,
Параметър 2, Параметър 3). Те са предназначени за предоставяне на данни от други
компоненти към компоненти от клас Разпр.по структури. На определени събития,
изброените  параметри  могат  да  получат  стойност  и  тези  стойности  да  бъдат
ползвани във формули, описани към съответни връзки между сметки и структури. 

Други
Увеличено  е  времето  за  изчакване  от  600  на  3600  секунди  (от  10  на  60

минути) при операции свързани със създаване на архив на пакет и зареждане на
пакет.



Променена е схемата на действие на настройка Шрифт по подразбиране в
прозорец  Общи настройки (подменю на  Сервиз). До момента тази настройка се
отнасяше за всички оператори и пакети на дадена инстанция на СКИПТЪР(i).  С
настоящата промяна, настройката се отнася само за активния оператор, отново за
всички пакети на дадена инстанция на СКИПТЪР(i). Т.е. Всеки оператор определя
само за себе си подразбиращия се шрифт.

В  справки  от  вид  По  ведомости  за  заплати,  при  начин  на  попълване
Селекция  на  ведомости е  допълнена  възможността  за  избор  на  множество
ведомости и маркиране на Ведомост с натрупани разлики. Целта е да може да се
подготвят  справки  за  по-дълъг  период  от  време,  които  съдържат  данните  от
фактически осчетоводените основни ведомости с натрупани разлики.

В  настройките  на  връзки  между  сметки  и  структури,  при  описание  на
формули  са  допълнени  и  полетата  от  тип  Дата.  Като  аргументи  е  дадена
възможност  да  се  ползват  физическите  полета  от  заглавната  информация  на
документите  и  специалните  полета  от  заглавната  информация на  документите  с
имена  Параметър  1,  Параметър  2,  Параметър  3.  Последните  три  са
предназначени за предаване на данни, принадлежащи на компоненти от документа
към разпределението по структури.

Отстранени неточности и грешки
Отстранени са несъществени неточности в работата на компонент от клас

Шаблон –  при участие  в  контейнер не  се  визуализираха бутоните за  Запис на
шаблон и Запис на шаблон като.


	Компонент за обработка на таблична информация
	Модул Човешки ресурси
	Модул Документи
	Други
	Отстранени неточности и грешки

