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Модул Документи
Добавена е схема за попълване на елемент от компонент от клас
Контрагент в аналитични разпределения. Т.е. за сметки, чиято аналитичност е
свързана към Стандартна номенклатура Контрагенти, да може автоматично да
се инициализира разпределението на база на избран контрагент в компонент от клас
Контрагент. Схемата е реализирана по следния начин:
В настройки на компоненти от клас Разпр.по аналит. е добавен възел
Автоматично попълване. Когато е избран новия възел, в панела вдясно, има
възможност да се избере връзка с компонент от клас Контрагент. В таблица се
изберат сметки, за които да действа попълването (съответно с опции за дебит и/или
кредит).
Автоматичното попълване действа по следната логика:
Преди запис на документа, при проверката за неточни разпределения се
пуска процедура за автоматично попълване. Процедурата действа само за сметка,
която има само една аналитичност и е посочена в списъка от сметки в новата
настройка. Ако посоченият Контрагент в избрания компонент е подходящ за
съответното аналитично разпределение се изтриват всички редове от
разпределението и се добавя единствен ред с контрагента от компонента.
ВНИМАНИЕ: Новата настройка не е включена в системата на асоциации
при зареждане на настройки от файл. Ако се пренасят настройки между различни
пакети е необходимо да се прегледа и коригира.
Във връзка с добавяне на възможност за инициализация на номенклатурни и
текстови периодични полета в компоненти от клас Разпр. по структури е
направено следното:
В потребителски формули при настройка на Връзки със структури е
добавена възможност за получаване на стойност в ID-та на номенклатури. Така
през параметър в заглавна информация може да се пренесе стойност от компонент
на документа.
Добавена е възможност за получаване на стойност в поле от тип Текст.
Добавена е възможност за извличане на поле Номер от заглавна информация
на документа. Например: може да се напише формула Result := Head_0.DocNo,
която ще попълни номера като низ в избраното резултатно поле.
На база на новите добавки е възможно в редове от структура да се
инициализират полета за Номер, Контрагент и Дата на фактура (за дата и към
момента има възможност да се попълни стойност през формули).

Модули ЧР и ТРЗ
При подготовка на бланка по документи за Прекратяване на договор, в
таблица Отписани отпуски се включват само тези, които към датата на

прекратяване на договора са с включена настройка Дължи се обезщетение за
неизползваната част при прекратяване на ТП от настройката на отпуските. До
настоящата версия, към бланката се подаваше цялата таблица Отписани отпуски.
И след настоящата промяна, при прекратяване на договор се отписват всички
отпуски, но към бланката се подава само извадка от тях.

Модул Администраторски инструменти
Към функционалността Замяна и/или изтриване на елементи от
номенклатура са добавени и номенклатурите Типове състояния и Типове
счетоводни състояния. Добавена е и възможност за изтриване на отпаднали от
употреба групи на йерархични номенклатури.
Към групата Индивидуални процедури/функции е добавена подгрупа За
изключване на екземпляри документи от оглед. Предназначена е за добавяне на
процедури, чрез които да се ограничава достъпа до оглед на документи според
някакви частни критерии. Публикувана и достъпна за изтегляне от интернет е
примерна процедура с име Ограничения по обекти. След зареждане на тази
процедура ще се ограничи достъпът за оглед на документи, в които има компонент
от клас Обект и избраният елемент в този компонент е със забранено право
Видимост за активния оператор. Целта е операторите да виждат в оглед само онези
документи, до чиито обекти имат право Видимост.

Други
Към помощния файл са включени темите:
Прозорец Задаване стойности на параметри
Прозорец за Филтри по стоки и услуги
Прозорец за Филтри по сметки и/или аналитични подсметки
Прозорец за Филтри по типове счетоводни състояния
Прозорец за Филтри по елементи на структурата
Прозорец за Филтри по връзки на сметки със структури
Прозорец за Филтри по автопарк
Прозорец за параметри по справки от вид По ведомости за заплати
Всички те са подтеми на темата Справки/Процедури и са прозорци, през
които преминава изпълнението на Справка/Процедура.

Отстранени неточности и грешки
Отстранена е грешка във функционалността за асоциация на елементи.
Грешката се е проявявала при наличие на асоцииращи елементи с еднакви ключови
полета (например счетоводни сметки в еднакви номера). Проблемът се е проявявал
при редакция на вече описана асоциация и се е изразявал в замяна на избрания
асоцииращ елемент с неговия дублиращ. След промяната, при редакция на
асоциация за локализиране на асоцииращ елемент се ползва уникалния

идентификатор (ID). Коригираната схема за асоциация е обща и се ползва на
следните места:
Зареждане от Скиптър.
Зареждане от Хонорари.
Зареждане на изчислителни модели в ТРЗ.
Зареждане на няколко вида данни в модул Основна информация.
Асоциация на аналитичности в сметкоплан.
Отстранен е проблем, който се е проявявал във видове справки По
номенклатури, По активи и По активи с помесечни амортизации от група
34.Дълготрайни активи\Оборотни. Проблемът се е състоял в неточно изчисление
на полетата Преоценъчен резерв (КС), Начислена данъчна амортизация (КС),
Дан. балансова стойност (КС), Дан. ам. стойност (КС) за активи, които са
отписани в периода на справката.
Отстранен е проблем свързан с вписването на данни за ЧАС към
компонентите за дати. Вписването на данни за час е ставало на база на въведени
символи от оператора след символите задаващи датата. Например ако за дата е
въведена следната последователност от символи 10.11.20173, в полето се е вписвало
10.11.2017 03:00:00. Друг пример е ако е въведено само числото 3, в полето се е
вписвало 30.12.1899 03:00:00.

