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Модул Документи
Добавен е нов клас компоненти – Структура. Компонентът е скаларен и е
предназначен да свърже елемент от избрана потребителска структура с документ.
Компонентът има настройки за определяне на структура, възел от нея, схема за
инициализация, роля за права и други общи настройки. Няма възможност да
участва в стандартно изградени изгледи. Включен е в схемите на Участие в
документи.
В настройката на компоненти от класове Списък стоки и Стоки по
позиции, за списъците за избор от вид Стоков компонент, в секция Видими
полета е дадена възможност да се избират и описаните Допълнителни полета в
компоненти. Ако списъкът е групиран, допълнителните числови полета се сумират,
а останалите получават стойност от последния ред на групата.
Във връзка с горното, в потребителски формули от списъка могат да се
получават стойности от тези допълнителни полета. Към момента няма техника за
избор на тези полета от контекстно меню. При необходимост трябва да се изпишат
ръчно във формулата. Имената на полетата са със следната структура: F<номер на
полето>. Номерата на полетата могат да се установят като същите бъдат избрани за
резултатни полета във формула.
Дадена е възможност полетата Документ – статус и Документ коментар да бъдат избрани като видими полета по компоненти Стоки по позиции,
Стойност по позиции, Валути по позиции (аналогично на Документ - дата,
Документ-номер, Документ – Бележка). За същите полета е дадена възможност
да бъдат избрани за видими за Списъци за избор от вид Състояние по..., свързани
с горните компоненти.

Модул Сметкоплан
Коригирана е функционалността Пренасяне на настройките в други
връзки. Корекцията се състои в това, че настройките могат да се пренасят и към
Автоматични връзки. Освен това, функционалността е добавена и към таблицата
Автоматични връзки, като настройките могат да се пренасят към избрано
множество връзки или автоматични връзки към същата структура. В прозореца,
съдържащ данните за подходящи връзки е добавено поле, определящо типа на
връзката (Автоматична връзка със структура/Връзка със структура).

Модул Дълготрайни активи
В номенклатура Дълготрайни активи е променена дължината на поле
Наименование от 50 на 100 символа. Направени са необходимите корекции на
местата, на които се ползва номенклатурата.

Регламентиране и прилагане на права
За номенклатура Типове състояния е добавена функционалност за
регламентиране на право Видимост на отделните елементи. Функционалността е
достъпна чрез контекстното меню, прикрепено към таблицата.
Добавена е функционалност за определяне на общи права до цялата
номенклатура Видимост за всички елементи и Редакция. Тази функционалност е
достъпна чрез две нови точки на меню Настройки, което се активира от бутон с
изображение на чук.
Новите права се анализират, както при работа в самия прозорец, така и при
ползване на данните в компонент от клас Тип състояние, в попълване на справки
по позиции, в изчисляване на състояния и проследяване на хронологии.
В прозорците за визуализация и редакция на състояния и приключвания на
Счетоводни състояния (Информация/Състояния/Счетоводни и по позиции), в
таблицата със Синтетично разпределение са наложени ограничения спрямо
правото Видимост на активния оператор до елементите на номенклатури Тип
счетоводно състояние и нейните подноменклатури, както и до елементите на
номенклатура Сметкоплан.
Аналогично за Състояния по позиции, в таблицата с Позиции са наложени
ограничения спрямо правото Видимост на активния оператор до елементите на
номенклатури Тип състояние, Контрагент, Обект.

Модул ДДС
Таблица за въвеждане на коефициенти е преименувана на Коефициенти и
субсидии и разширена с поле Субсидии, невключени в данъчната основа. Полето
Субсидии, невключени в данъчната основа се очаква да съдържа стойността на
получените от организацията през съответната година субсидии. Тези субсидии не
са участвали при попълване на декларациите за годината, а трябва да завишат
стойността на освободените сделки. Променена е формулата за изчисляване на
коефициента, като е включено новото поле в нея по следния начин:
A = СУМА ОТ ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ ДЕКЛАРАЦИ ПРЕЗ ГОДИНАТА НА(ДО със ставка 20%+ДО със ставка 9%
+ДО със ставка 0%+ДО 0% на ВОД+ДО 0% - чл.140, 146, 173+ДО по чл.21 ал.2+ДО по чл.69, ал.2, вкл.дист. и тристранни)
B = СУМА ОТ ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ ДЕКЛАРАЦИ ПРЕЗ ГОДИНАТА НА(ДО на освободените сделки)
C=Субсидии, невключени в данъчната основа за съответната година.
Коефициент=A / (A+B+C)

При изчисляване на коефициента е добавено съобщение за неговата
стойност и за размера на субсидиите, които са включени при изчисляването му.

Други
Дадена е възможност за ползване на функционалността Множествена
редакция по Допълнителни номенклатурни полета на стандартни номенклатури
и за Номенклатурни полета в потребителски структури.

Отстранени неточности и грешки
За модул Автопарк е отстранена грешка при изчисляване на поле
Стойност в Състояние и Хронология по автомобили. Грешката се проявява,
когато след последния пътен лист има заведени документи за зареждане, но в тях
няма данни за замерено количество и стойност.

