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Модули ЧР и Годишно преизчисляване на данъка
Промени във връзка с прилагането на чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФЛ
Точка 8 от чл. 49, ал. 4 е нова и е включена в промените публикувани в ДВ,
бр. 97 от 2016 г. Влиза в сила от 01.01.2017 г. и засяга годишното преизчисляване
на данъка за 2017 година. Смисълът на тази точка е, че за да се признаят и включат
в преизчислението данъчни облекчения е необходимо лицето да подаде писмена
декларация, че към момента на подаването й пред работодателя няма подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения или, че за данъчната година ще
подава годишна данъчна декларация. Ако лицето не е подало нито една от двете
декларации, работодателят не може да вземе предвид данъчните облекчения.
В тази връзка в продукта са направени следните промени:
В прозорец Човешки ресурси е добавен нов функционален панел
Документи от лица. В него се завежда информация за подадените от лицата
декларации.
При годишното преизчисляване за години по-големи или равни на 2017, не
се попълват данни за данъчни облекчения, ако в Документи от лица няма заведен
документ с дата от съответната година с посочена декларация в поле Тип
нормативен документ.

Схема за определяне на валидност на елементи в
номенклатура Стоки и услуги
Към менюто Визуални настройки, което се активира чрез бутона с
изображение на чук, са добавени следните точки:
Права - Активира стандартен прозорец за определяне на права, който
съдържа правата Промяна на Валиден до и Видимост на невалидните.
Правото Промяна на Валиден до определя дали е разрешена промяната на
стойността в поле Валиден до.
Правото Видимост на невалидните определя дали е достъпна точката
Визуализация на невалидни стоки и услуги, чрез която се определя видимостта на
невалидните елементи или те са винаги скрити. При забранено право на Видимост
на невалидните, елементите със стойност в полето Валиден до по-малка от
системната дата на сървъра няма да бъдат видими и във останалата част на
системата, аналогично на елементи, които са в група, до която правото Видимост е
забранено.
Визуализация на невалидни стоки и услуги.
Алтернативно точката се маркира и демаркира с отметка и определя
видимостта на невалидните елементи. Правото на видимост на тази точка може да
се регулира. Състоянието на отметката се съхранява в чрез схемата за управление
на визуални настройки.

Други
В изпращането на писма през Скиптър(i) (функционалност, която може да се
активира чрез бланка) е дадена възможност за изпращане на писмото с копие до
(CC) и Скрити копия до (BCC). Това е реализирано чрез добавяне на две нови
полета Адрес на получателя за Копие (CC) и Адрес на получателя за Скрито
копие (BCC) към всяко писмо. За двете нови полета и досегашното Адрес на
получателя е дадена възможност да съдържат списък адреси (до момента можеше
да се посочи само един адрес). Дадена е възможност и за включване на изискване за
защитена връзка (SSL). Новите елементи са достъпни както през прозореца за
Изпращане на пощи, така и в настройките за извикване на функционалността от
бланка. За извикването на бланката виж 14 Отваряне на форма за изпращане на emails от http://www.unicons-bg.com/downloads/others/Actions.doc .
В менюто за Пренос на визуални настройки между оператори е добавена
нова точка Пренасяне на текущите визуални настройки на други оператори (с
филтър по роли). Тя активира прозорец Избор на роли, който съдържа списъка от
всички дефинирани роли, вкл. и ролята Всичко забранено (системна). Чрез
множествена селекция се избират роли. Чрез бутон Избор се активира прозорец
Избор на оператори. В отворения прозорец фигурират само оператори, които са
членове на поне една от избраните роли. Изкуствено е добавен и служебен ред
Инициализиращ оператор (за визуални настройки). Добавката е направена, за да
може по-лесно да се пренесат настройки към група оператори, които изпълняват
сродни дейности.

Отстранени неточности и грешки
Отстранени са проблеми при зареждане на данни от Скиптър.
Първият проблем се е проявявал в това, че документи, които са с една и
съща дата на завеждане не се визуализират в същия ред в СКИПТЪР(i), какъвто е
бил в Скиптър. След промяната, редът на документите от една и съща дата се
запазва.
Вторият проблем се е проявявал при ползване на асоциации. В ситуации, в
които е имало асоцииране на сметка и структура, но групата на структурата се е
добавяла не са се създавали връзки. Промяната е направена така, че ако поне един
от елементите определящи връзката се добавя, то и самата връзка да се добави, а не
да се търси като съществуваща.

