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Модул Документи
При визуализация на документи са изключени събития и действия,  които

водят до някаква промяна в  данните на  самия документ или излишно попълват
данни,  които  няма  как  да  се  ползват.  Такива  са  събитието  След  зареждане,
зареждане  на  списъци при  активиране  на  списъчни компоненти.   Неактивни са
изборите  от  контекстни  менюта  за  списъчните  компоненти.  Не  се  визуализират
бутоните  Модели  документи и  Потребителски  събития.  Невидима  е  точка
Опресни номенклатури и списъци на бутона с изображение на чук. 

При добавяне  и/или  редакция  на  документи,  за  списъчни компоненти,  за
които  е  включена  настройка  Само  за  четене,  към  контекстното  меню  не  се
попълват точки за Списъци за избор.

В  настройки  на  документи,  за  компоненти  от  класове  Списък  стоки и
Стоки по позиции, в елемент Списъци за избор, за списъци от вид Номенклатура
стоки е  добавена  опция  (отметка)  Визуализация  на  невалидни  стоки.  Новата
опция  по  подразбиране  е   изключена.  Отметката  определя  дали  списъкът  да
съдържа  стоки  и  услуги,  за  които  стойността  в  поле  Валиден  до е  дата,
предхождаща системната (днешна) дата.

Прикрепяне на файл, съдържащ оригинал или копие на фактура (Кредитно
известие, Дебитно известие).

За  компоненти  от  клас  Данни  за  фактура са  добавени  настройки  и
функционалности, чрез които PDF файл, съдържащ документа за печат да се впише
в  компонент  от  клас  Прикрепени  файлове.  И  до  момента  това  можеше  да  се
реализира чрез ръчно активиране на печат, запис на резултата в PDF, прикрепяне на
този PDF в компонент от клас Прикрепени файлове. Чрез добавените настройки и
функционалности, този процес е автоматизиран. Дадена е възможност това да става
ръчно или автоматично при запис на документа (със или без потвърждение).

В настройките на документи, за компоненти от клас  Данни за фактура, в
елемент Връзки с компоненти е добавено поле Прикрепяне на файлове в. В това
поле може да се избира компонент от клас Прикрепени файлове. Ако е попълнено
полето  Прикрепяне на файлове в,  при работа  с  компонента,  при натискане на
бутона Настройки на печат (с изображение на чук и разположен до бутон Печат)
се  визуализират две  нови точки в  отварящото се  меню –  Прикрепяне на файл
ОРИГИНАЛ и Прикрепяне на файл КОПИЕ. Всяка една от тях създава съответен
PDF  файл  и  го  прикрепя  в  посочения  компонент.  Тази  функционалност  не  е
активна, ако документът е отворен за Визуализация или бутон Печат е невидим. 

В основните настройки на компоненти от клас  Данни за фактура, в най-
долната  част  на  панела  са  добавени  четири  отметки  -   Прикрепяне  на  файл
ОРИГИНАЛ при запис,    Прикрепяне  на  файл  КОПИЕ при запис и  по една



отметка за всеки вид с текст С въпрос. Включването на първите две от тях определя
автоматично  създаване на съответен PDF файл и автоматичното му прикрепяне в
посочения компонент. Отметките с текст  С въпрос  определят дали създаването и
прикрепянето на съответния файл изисква потвърждение.

Прикрепените  по  този  начин  файлове  могат  да  се  ползват  както  за
последващо  отпечатване  (във  вида  в  който  са  създадени),  така  и  за  ръчно  или
автоматично изпращане чрез e-mail.

За  компонент  Разпр.по  структури е  наложена  автоматична  схема  за
закръгляне на периодичните числови полета до определения формат. Закръглянето
става при запис на документа, т.е. едва при вписването на данните. Промяната ще
доведе  до  различно  от  досегашното  поведение  на  системата  по  отношение  на
вписаните данни. В тази връзка са коригирани и процедурите по изчисляване на
салдови числови полета в хронологиите по структури, така че да се закръглят до
определения формат – до момента са се закръгляли винаги до 0.01.

При  описание  на  Изгледи  по  документи (Бизнес  логика/Изгледи  по
документи)  е  добавена  отметка  Ползва  индексирана  таблица  при  оглед  на
документи.  По  подразбиране  новата  отметка  е  включена за  съществуващите
изгледи  и  се  инициализира  включена за  нови  изгледи.  При  включена  отметка,
изгледите, свързани с оглед на документи се подготвят по досегашния начин – чрез
ползване на индексирана таблица. Изключването на отметката може да доведе до
ускорение при отваряне на определени огледи и/или Участие в документи, когато
в  изгледа  има  включени  Изчислими  полета и  резултатът  съдържа  малко
документи. Няма ясна логика за това в кои случаи отметката да е включена или не с
цел по-добра работа. За всеки отделен случай трябва да се направи анализ и да се
вземе решение как да се опише изгледа.

В Общи настройки за документи, за Потребителски събития е добавено
поле  Видим.  Към  възможните  Действия  при  описание  на  дадено  събитие  е
добавено действието Диалогов избор. То отваря нов едноименен прозорец, в който
могат  да  се  изберат  множество  Потребителски  събития.  Чрез  поле  Тип  на
диалога може да  се  избере  една  от  следните  възможности:  Еднократен избор,
Цикличен избор, Задължителен избор или Множествен избор.  След вписване
на действието в списъка действия попада текст от типа DialogChoice_2_1_3_1_4. За
последваща негова редакция е необходимо да се селектира този текст и отново да се
избере Диалогов избор.

Действието е предназначено за даване на възможност на оператора да избере
изпълнението на едно или повече потребителски събития. В зависимост от Тип на
диалога,  този избор определя дали диалогът е  еднократен (избира се само една
възможност  и  то  еднократно)  или  е  циклично  повтаряем  (избира  се  една
възможност, но с повторение на избора до отказ), дали е задължително да се избере
единствено действие, дали могат едновременно да се изберат няколко действия. 



Модул Човешки ресурси и ТРЗ
При годишно преизчисляване е добавено предупредително съобщение, ако в

посочения  период  има  неприключени  ведомости.  Целта  е  да  се  информира
оператора, че определени ведомости няма да бъдат анализирани при обработката на
данни.

При  приключване  на  ведомост  е  добавено  превантивно  изискване  за
потвърждаване,  че  ведомостта  е  обработена  след  последните  корекции  на
документи, които влияят на нейното съдържание.

ВАЖНО  ЗА  ПРЕДПРИЯТИЯ  В  КОИТО  ИМА  ЛИЦА  С  НАМАЛЕНА
РАБОТОСПОСОБНОСТ.  ТРЯБВА  ДА  СЕ  ОБЪРНЕ  ВНИМАНИЕ  НА
НАСТРОЙКАТА НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ МОДЕЛ

Променена е формулата за изчисление на поле Данъчна основа. До момента
в  нея  се  анализираше  правото  на  данъчно  облекчение  за  лица  с  намалена
трудоспособност.  Сега тези облекчения се очаква да са налични в новодобавено
стандартно  поле  Необл.  доход  за  лица  с  намалена  работоспособност.  При
изчислението на Данъчна основа се изважда стойността на Необл. доход за лица с
намалена работоспособност. За коректното изчисление на Необл. доход за лица с
намалена работоспособност. Има добавена стандартна формула  Изчисление на
поле Необл.  доход за  лица с  намалена работоспособност и  нов тип действие
Ограничаване на необл.  доход за лица с намалена работоспособност.  Новите
елементи са включени в стандартна процедура Изчисляване на основи и данък по
ЗДДФЛ, точно преди изчислението на Данъчна основа.

Ако в изчислителния модел не се ползва стандартна процедура Изчисляване
на основи и данък по ЗДДФЛ, трябва да се добавят новите два елемента - формула
Изчисление  на  поле  Необл.  доход  за  лица  с  намалена  работоспособност  и
действие  Ограничаване на необл. доход за лица с намалена работоспособност
преди формулата за Данъчна основа. 

Прозорец Пакети
За  оператори,  които  не  са  администратори на  системата  и  за  съответния

пакет са с ниво Пълен достъп или Пълен достъп (Администратор на пакета) са
направени следните промени:

За оператор с ниво  Пълен достъп е изключена възможността за активиране
на процедури по обновяване на базата данни (до момента не беше изключена).

За оператор с ниво  Пълен достъп (Администратор на пакета) е дадена
възможност  да  активира  функции  за  Експорт  на  пакет, Архив  на  пакет,
Консистентност  на  физическо  ниво,  Компресиране.  Тези  оператори  и  до
момента и с настоящата промяна могат да  активират процедури по обновяване на
базата данни.



Други
При печат на  бланки с повече от  едно копие е  променен алгоритъмът за

определяне на това дали таблицата е в позиция Header или Footer при обхождането
на  отделните  копия  в  съответната  последователност.  Промяната  е  направена  с
идеята, ако обхожданата таблица е на първи ред да се счита, че е  в позиция Header,
а ако е на последния ред да се счита че е в  позиция  Footer.

При опит за действия с пакет данни, които изискват активния оператор да е
единственият свързан с пакета (Замяна, Изтриване, ....)  са направени корекции в
проверката за това дали има други активни оператори. При наличие на единствена
връзка  към пакета,  до  момента  се  проверяваше дали връзката  е  от  различен от
активния  оператор на  база  потребителско име.  След промяната  се  проверява  не
само дали е с различно потребителско име, а и дали е от различен Хост (компютър)
и различен Процес ID. За по-добра ориентация, в прозореца с активните връзки към
пакета са добавени следните полета: Последна активност, Хост, Процес ID.

За  справки  от  вид  Хронологична  по  материални  запаси е  добавена
настройка  Игнорира „Партиден/сериен  номер”.  Целта  е  да  може да  се  извади
хронологична справка за определен артикул, с коректни текущи количества, цена и
стойност, като се игнорира съществуването на партиди.

За модул Дълготрайни активи, при изчисляване на състояние по активи са
наложени  правата  за  видимост  на  отделните  групи  от  йерархията.  На  база  на
промяната  в  изчислените  състояния  ще  се  изключват  тези  активи,  по  които
потребителят няма права за видимост. Промяната ще окаже влияние при работа с
документи и избор на активи в тях,  при подготовката на справки,  свързани със
състояние по активи.

Отстранени неточности и грешки
При отпечатване на Бланки, за елемент Таблица е отстранен проблем, който

се е проявявал в неточна оценка на височината на реда. Проблемът се е проявявал
при включени опции за Bold и/или Italic за шрифта на таблицата.

За  справки  от  вид  Оборотна  по  автопарк е  коригирана  точността  при
изчисление  на  поле  Крайно  кол.  До  момента  точността  е  била  0.01,  а  след
промяната е 0.001.

Отстранен е проблем, свързан с изтриването на стойност в допълнително,
номенклатурно поле към стандартна номенклатура.  Проблемът се  е  проявявал в
това,  че при опит за ръчно изтриване се е изтривала не стойността в полето на
стандартната  номенклатура,  а  съдържанието  от  самия  ред  в  свързаната
номенклатура.

Коригиран е пропуск при  Създай копие,  Запис във файл,  Зареди нов от
файл  в прозорец ТРЗ - Изчислителни модели. Проблемът се  е състоял в това, че
не са се пренасяли данните свързани с Полета за аванси.



В модул ДДС е отстранен е проблем при изчисляването на Коеф. по чл. 73.
Проблемът се е проявявал в много редки ситуации (отрицателен размер на ДО на
освободените сделки) и е водил до изчисляване на коефициент надвишаващ 1.

Отстранен  е  проблем,  който  се  е  проявявал  при  затваряне  на  прозорец
Човешки ресурси. Проблемът се е състоял в затваряне на програмата СКИПТЪР(i).
Проблемът се е проявявал в зависимост от това кой панел е активен при отваряне и
затваряне на прозореца.

Отстранени са проблеми в модул Дълготрайни активи, проявяващи се при
работа с документи Преоценки. 
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