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Модули ЧР и ТРЗ
В  Информация\Основна информация\Настройки на отпуски е  добавен

нов  Вид  отпуск -  Неприсъствени  дни.  Целта  е  да  могат  да  се  заведат
неприсъствени дни от типа на самоотлъчки, които да не се смесват с неплатените
отпуски. В същата връзка във  ТРЗ – полета (полетата за ведомости) е добавено
ново  Базово поле  Неприсъствени  дни.  Добавена  е  и  стандартна  формула
Изчисление  на  поле  „Неприсъствени  дни“,  която  е  включена  в  Стандартна
изчислителна  процедура  Изчисляване  на  дни.  Във  ведомостите,  в  полетата  за
отделните  календарни  дни  и  в  самия  Календар,  дните  от  новия  вид  отпуск  са
оцветени в сиво и са с инициали НД.  

Променени са инициалите на дните в отпуск.  До момента всички видове
отпуск бяха с инициал О. С настоящата промяна инициалите са:

ПО - Платен отпуск
НО - Неплатен отпуск без стаж
НОС - Неплатен отпуск със стаж

За  полета   От  предни  месеци (SalBaseF94)  и  За  следващи  месеци
(SalBaseF108 ) е променена Функцията за обобщаване от Сума на Последен.

 

Модул Документи
За  компоненти  от  клас  Данни  за  фактура е  дадена  възможност  да  се

включват  в  Контейнер.  Когато  това  е  направено,  в  контейнера  се  визуализира
единствено поле Вид плащане от компонента.

Към компонентите  Списък стоки и  Стоки по позиции е  добавено ново
МЕМО поле Допълнителна информация 2. Новото поле се ползва по аналогия на
поле Допълнителна информация, но обвързано с поле Наименование 2. Целта на
промяната  е  да  може при подготовка на  чуждоезичен документ да  има отделно
място за завеждане на допълнителна информация на съответния език.

В настройки на  Видове документи,  при описание на действия към  общи
събития е  добавено действие  Визуализация на бланка.  Целта е  да може да  се
визуализира  бланка,  но  тя  да  не  може  да  се  отпечата.  До  момента  имаше
възможност  за  активиране  на  визуализация  и  печат  на  бланка  след  запис  на
документа,  но  това  лишава  потребителя  от  възможността  да  види как  изглежда
бланката преди да запише документа. С настоящата добавка се дава възможност за
визуализация без печат и преди записа на документа.

За номенклатура Наименование и характеристики на документа, която се
ползва  в  компоненти  от  класове  Данни  за  фактура и  ДДС  информация за



определяне на вида документ  (Фактура, КИ, ДИ ....)  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
(всички)  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
посочените по-горе компоненти. В прозорец Сигурност новите права са свързани с
Вид обект Наименование и характеристики на документа (фактури). 

В  Оглед  на  документи при  описание  на  Допълнителен  филтър за
номенклатура Сметкоплан е добавена възможност да се зададат филтри по сметки
за участие в контировка-дебит и контировка-кредит.

Модул ДДС
В Настройките на модула е добавена страница Контроли. Тя съдържа:
Активност на контрол "Документ извън периода за дневник покупки"
Отметка, чрез която се регулира дали се осъществява съответния контрол.

По подразбиране отметката е включена. Предприятия, които имат значителен обем
доставки, които посочват в дневника на покупките в последващи периоди, могат да
изключат тази отметка за да намалят обема от съобщение за грешки.

Допустимо отклонение на ДДС
Поле  за  въвеждане  на  число,  което  посочва  допустимата  разлика  между

вписания  и  очаквания  размер  на  данъка  спрямо  съответната  основа.  По
подразбиране  стойността  на  полето  е  0.00,  т.е.  всяко  отклонение  от  очакваната
стойност на данъка ще бъде посочено като грешка. По преценка на потребителя,
тази стойност може да бъде коригирана, така че пренебрежимо малки отклонения
да не се оценят като грешки. При заведена стойност 0.05, като грешки ще бъдат
посочени отклонение надвишаващи 5 стотинки.

В  настройките  на  компоненти  от  класове  Списък  стоки,  Стоки  по
позиции, Стойности по позиции и Валути по позиции са  добавени  Събития
След избор от .... последвано от името на събитието. Активира се след избор на
елементи от съответния Списък за избор.

В настройките на компонент от клас Данни за фактура е добавена отметка
Печат на шифър при наличие на стойност.  По подразбиране е включена. До
момента полето Шифър се печаташе винаги, ако в него има заведени данни. Новата
настройка дава възможност за изключване на полето от бланката.

Справки
В прозорец Настройки на групиране са добавени настройки за:
Подразбиращи се агрегатни функции за неопределените полета



Източник за агрегатни функции по подразбиране
Целта е  да  се  приложи групиране по  избрани полета,  без  да  се  променя

структурата на таблицата (без да отпадат полетата по които не е избрана агрегатна
функция). За повече информация вижте темата Прозорец Настройка на групиране
от помощния файл.

Към  помощния  файл  са  добавени  темите   Прозорец  Настройка  на
групиране и  Прозорец Настройка на Междинни резултати.

При  описание  на  Справки,  за  елемент  Табличен  резултат,  за  отметка
Видимост на служебни полета от Междинни резултати е променена схемата
на  инициализация.  До  момента  по  подразбиране  е  била  ВКЛЮЧЕНА  а  с
настоящата промяна, при добавяне на нов елемент, отметката се инициализира като
ИЗКЛЮЧЕНА. 

Бланки
При описание на  Бланки,  за  елемент  Таблица са  добавени настройки за

Премахване  на  празни  полета  от  тип  Дата и  настройка  за  Премахване  на
празни полета от тип Текст. Досега е съществувала една отметка Премахване
на нулеви полета,  но  тя  е  действала  само  за  числови полета.  В тази  версия  е
променено наименованието на досегашната отметка на  Премахване на нулеви и
празни числови полета, така че да отговаря на предназначението си.

При описание  на  Бланки  в  Общи настройки е  добавена  възможност  за
избор на  Източник на категория полета. Възможностите са – Подаден и ТРЗ –
Полета.  Целта е при описание на справки по ведомости да могат да се ползват
категориите на полетата. По този начин бланки (фиш за заплата, рекапитулация ...)
описани към самата ведомост стават преносими към справки по ведомости.

За  елемент  Таблица,  при  настройка  на  полета  е  дадена  възможност  за
едновременна манипулация на свойствата на селектирано множество полета. И до
момента  съществуваше  такава  функционалност,  но  тя  уеднаквяваше  всички
свойства, а не само променените. След промяната схемата е следната: Селектират
се  две  или повече полета,  променя се  определено свойство (Агрегатна функция
например) и тази промяна се прилага върху тях.

Включена  е  схема  за  инициализация  на  шрифта  при  създаване  на  нови
елементи на база на избрания шрифт в общите настройки на бланката.

Други
В  прозорец  Филтри  по  групи,  към  контекстното  меню  на  таблицата

съдържащи  Филтрите е  добавена  точка  Вземи  визуални  настройки  от  друг
филтър по групи. Точката е видима само за филтри по групи към номенклатура
Стоки и услуги. Активира нов едноименен, прозорец, в който се определя от кой
филтър по групи (вкл. и без филтър, т.е. от прозореца на самата номенклатура) и от
кой оператор се вземат визуалните настройки и за кои оператори се пренасят. Целта
е лесно да се пренесат направени настройки в самата номенклатура или в някой
неин филтър по групи към новосъздадени филтри по групи.



Добавено  е  ново  МЕМО  поле  към  номенклатура  Стоки  и  услуги с
наименование   Допълнителна  информация  2.  Новото  поле  се  ползва  в  модул
Документи и в справки.

За визуалния елемент  Списък за избор (падащ списък), който се ползва за
избор  на  елемент  от  множество  данни,  е  включена  схема  за  съхранение  на
настройката относно сортировката на данните. Добавени са и две нови точки към
контекстното меню за  Сортиране и  Премахване на сортиране.  До момента се
съхраняваха само настройки относно Видими полета и Настройка на филтъра.

Във  функционалността  за  зачистване  на  хронология  на  промени
(Сервиз/Администраторски инструменти/Хронология на промените / LOG) са
направени промени с  цел  ускорение.  Завишено  е  и  времето  за  изчакване  от  30
секунди на 2 минути.

Отстранени неточности и грешки
В  Модул  Дълготрайни  активи,  в  документ  Промяна  на  елемент  на

номенклатура  при опит за промяна на номенклатурно поле чрез  Множествена
редакция се е стигало до грешка. Проблемът е отстранен.

Отстранен е проблем при Зареждане на данни от Адакта. Проблемът се е
проявявал при наличие на празни полета свързани със сметки в данните на ПП
Адакта.

При  Зареждане  на  данни  от  Скиптър,  наличие  на  настройки  за
асоцииране за Потребителски номенклатури и Потребителски структури, при
условие,  че  е  настроен  даден  елемент  с  функция  ДОБАВЯ СЕ,  но  са  останали
данни за асоциация на полета или данни възниква грешка. С настоящата промяна,
настройките за асоциации на полета и данни се игнорират, ако за самия елемент е
посочена функция ДОБАВЯ СЕ.

В панелните редакции и добавяне на документи за модул Дълготрайни 
активи, поле Актив е визуализирало само Наименование на актива. Не е зависило
от описания изглед за номенклатура Дълготрайни активи. В настоящата версия 
проблемът е отстранен и поле Актив се съобразява с настройката на изгледа на 
номенклатура  Дълготрайни активи. При неналичие на изглед, полето съдържа 
Инвентарен номер и Наименование.

В прозорец Ведомости, за страниците визуализиращи данни за Ведомости
и/или Рекапитулации е отстранен проблем свързан с маркиране на редове в левия
грид.   След  корекцията  селектираните  редове  на  двата  грида  се  синхронизират,
независимо в кой от тях е направена селекцията.



Отстранен  е  проблем  в  работата  на   Компонента  за  обработка  на
таблична информация (Грид). Проблемът с е проявявал при включена настройка
за  Многоредова антетка и редакция на данни в поле. Състоял се е в загубата на
първия въведен символ.
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