
Допълнения в периода 01.05.2018 – 12.06.2018

Версия 4.34.0

Модул Документи
В настройки  на  документи,  елемент  Общи,  в  секцията  Стартиране  на

помощен файл, за Файл или приложение и за Параметри е дадена възможност за
избор на елемент от Номенклатура Файлове.

В  настройки  на  документи,  за  компоненти  от  клас  Данни  за  фактура,
елемент Печат, е добавена отметка Печат на МОЛ. По подразбиране отметката е
изключена.  При включена отметка,  към данните за  Получател и  Доставчик се
добавя поле МОЛ. Настройката се анализира само за Вид печат Стандартен.

В  настройките  на  документи,  за  Потребителските  събития,  като
Местоположение е  дадена  възможност  да  се  избират  всички  компоненти.  До
момента можеха да се избират само скаларни компоненти, които могат да участват
в контейнери. На практика са добавени всички списъчни компоненти, компоненти
от класове Бележки, Зареждане на гориво, Пътен лист. 

За  скаларните  компоненти,  за  събитието  се  поставя  бутон  в  избрания
компонент. Ако към един и същи компонент са добавени повече от едно видими
събития,  то  те  се  активират  с  меню.  Самото  меню  се  активира  от  бутон  със
стандартна икона с изображение на синя стрелка, насочена надолу.

За  списъчните  компоненти  и  компонент  от  клас  Бележки,  за  всяко
настроено потребителско събитие, се добавя точка в контекстно меню.

В Настройки на документи/Общи, елементът Потребителски контроли
е преименуван на  Потребителски контроли и съобщения. Добавен е нов  Вид –
Съобщение.  Този вид изисква вписване единствено на текст в поле  Съобщение.
При активирането му, на екрана се появява прозорец, съдържащ текста, вписан в
поле Съобщение. 

Тази  промяна,  в  комбинация  с  възможността  за  прикрепяне  на
Потребителски  събития към  компонентите,  дава  възможност  да  се  дадат
пояснителни бележки за ползването на всеки един компонент в документа.

При подготовка на данни за бланка, за компоненти от клас  Структура  с
Тип  на  визуализация  и  действие Чек  боксове се  подава  таблица,  съдържаща
елементите  от  структурата,  за  които  е  включена  отметката.  Таблицата  съдържа
всички основни полета на структурата.

При  генерация  на  документ  чрез  XML,  за  компоненти  от  клас  Връзка  с
документ е дадена възможност за подаване на данни за няколко документа. Пример
за ползване на новата възможност е генериране на Фактура на база на множество
Проформи.  В  зависимост  от  настройките  на  документ  Фактура,  всяка  избрана
проформа ще допълни списъка артикули на фактурата с тези, които се съдържат в



нея.  Технически  новата  възможност  се  ползва,  като  тагът  <Row>  се  попълва
многократно. Пример:

<Link StopEvents = "False" CompID="41" CompCaption="По документ">
<Row1>

<Doc_Head ID="1">
</Doc_Head>

</Row1>
<Row1>

<Doc_Head ID="2">
</Doc_Head>

</Row1>
<Row1>

<Doc_Head ID="3">
</Doc_Head>

</Row1>
</Link>

Ускорено  е  отварянето  на  прозорец  Видове  документи.  Ускорението  се
дължи  на  това,  че  при  отваряне  на  прозореца  вече  не  се  изтеглят  данни  за
настройката  на  документите.  Тези  данни  се  изтеглят  едва  при  активиране  на
действия по добавяне или настройка на документ.

Модули Човешки ресурси и ТРЗ
За стандартна и фиксирана номенклатура Основание на договор са добавени

следните елементи:
1001 - трудов договор по чл.114а от КТ
1002 - период с обезщетение по чл 222. ал. 1 от КТ
1003 - договор за управление и контрол (ДУК)
1004 - самоосигуряващо се лице (СОЛ)
За договори, които са с Основание 07 и от 1001 до 1004 не се подготвят

данни за Уведомления по чл.62, ал. 4 от КТ.
За договори, които са с Основание от 1001 до 1004 не се начисляват отпуски.
Договори с основание 12 (в зависимост от  Настройки на модула/Други) и

1001 (винаги) работните дни не се отчитат по стандартен календар нито по посочен
график.  За тях се определят  Работни дни по чл. 114 и 114а.  Счита се, че само
посочените като работни дни са дни с осигуряване.

В панел Активни договори е добавена нова точка към контекстното меню -
Работни дни по чл. 114 и 114 а. Достъпна е само за договори с основание 12 (в
зависимост  от  Настройки  на  модула/Други)  и  1001  (винаги).  Активира  нов,
едноименен прозорец, в който в таблица се определят Дати и Брой часове, за дните
които се считат за работни по съответния договор.

В Настройки на модула е добавен елемент  Други. В него има настройка за
начина на работа с договори сключени на основание 12 - трудов договор по чл. 114
от КТ. Настройката се състои от радиогрупа със следните елементи:

Прилага се схема за определяне на работни дни по чл. 114 от КТ;



Не се прилага схема за определяне на работни дни по чл. 114 от КТ -
използва се стандартният календар;

Прилага се  схема за определяне на работни дни по чл.  114 от  КТ от
ДАТА;

По  подразбиране  е  включен  първият  елемент.  Ако  е  включен  третият
елемент, схемата работи комбинирано. За договори и допълнителни споразумения с
От дата до  посочената  дата  (невключително)  се  прилага  схема  на  стандартен
календар.  За договори и допълнителни споразумения с  От дата по-голяма или
равна от посочената дата се прилага схема по чл. 114 от КТ, т.е. работни и дни в
осигуряване  са  само  посочените  изрично  чрез  едноименната  функция  в  панел
Активни договори. 

ВНИМАНИЕ: При актуализация на пакет, в който има поне един договор с
Основание  12 - трудов договор по чл.114 от КТ, автоматично се включва втория
елемент (Не се прилага схема за определяне на работни дни по чл. 114 от КТ -
използва се стандартният календар). Администраторът трябва да прецени дали
желае да промени схемата. Препоръчително е в този случай да се ползва третият
елемент (Прилага се схема за определяне на работни дни по чл. 114 от КТ от
ДАТА), като се избере подходяща дата. 

Коригирана е схемата за автоматично  и ръчно разпределение на дните по
болничните листове. 

До момента имаше два вида разпределения – по стандартен календар и по
график. За разпределенията по график имаше и отделни разпределения по всеки
отделен  договор,  а  при  договорите  по  стандартен  календар,  разпределението  бе
общо за всички договори от този вид.

Във връзка и с добавянето на нова схема за определяне на работни дни по
чл.  114  и  чл.  114а  от  КТ  са  направени  корекции  и  към  момента  се  поддържа
самостоятелно разпределение по всеки един активен договор. 

Функционалността Периоди на обезщетение функционира вече по следния
начин:

Ако към  От дата (или Дата  на  Настъпване на  нетрудоспособността)  на
болничния  лист  лицето  има  повече  от  един  договор,  или  вече  вписаните
разпределения  са  по повече  от  един договор  се  активира  прозорец  за  избор  на
договор. Освен данни за договора, в този прозорец се визуализира и информация,
дали по този договор се работи по график. След избор на договор или ако лицето
има само един активен договор, се отваря прозорец Периоди на обезщетение или
Периоди на обезщетение (График).

Ако избраният договор не е по График, се определят до четири подпериода с
различен  тип  обезщетяване  на  лицето.  Периодите  са  валидни  за  договори,  при
които се работи на база на стандартен работен календар или за договори по чл.114
(с конкретно определени работни дни).

Ако за избраният договор се работи по график, в активирания прозорец се
определят подневно четири подпериода с различен тип обезщетяване на лицето. 

Коригирано е и Преизчисляване на периодите на обезщетение. Активира
функционалност за  автоматично преизчисление на  периодите за  обезщетение по



всички активни договори за  лицето  към  От дата (или  Дата  на  Настъпване  на
нетрудоспособността) на болничния лист. Начина на изчисляване на периодите (с
посочения приоритет) е:

По схема с фиксирани работни дни за договори по чл. 114 и 114а от КТ.
По схема при работа по график.
По схема със стандартен работен календар.

Във връзка с новата схема за определяне на Работни дни по чл. 114/114а са
направени  корекции  в  обработката  на  ведомостта.  Промените  са  при
инициализация  на  дните  от  месеца  и  стандартните  формули  в  стандартна
изчислителна процедура Изчисляване на дни.

Добавени са два нови типа дни - Работен по чл. 114/114а и Неработен по
чл. 114/114а.

Добавена е функционалност (точка от контекстното меню) Работни дни по
чл. 114/114а, чрез която да могат да се проследят дните определени за работни и
часовете в тях при работа по схема за фиксирани работни дни.

Коригирана е схемата за анализ на разпределението на дните по болнични
листове по отделните договори.

Модул Автопарк
В настройки на документи, за компоненти от клас  Пътен лист, в елемент

Други е добавена отметка Преизчисляване на Разход по норма (л) при запис. По
подразбиране  отметката  е  изключена.  Чрез  нея  се  определя  дали  при  запис  на
документа се активират формулите за изчисление на разходите на гориво на база на
текущите разходни норми. 

Справки
В  системата  за  Блокиране  на  едновременни  действия (Прозорец

Сигурност)  е  добавен  елемент  Редакция  на  справки.  По  подразбиране
блокировката на новия елемент е включена. При това положение, едновременната
редакция на една справка от двама потребители е невъзможна.

Ускорено е отварянето на прозорец  Потребителски справки. Ускорението
се дължи на това, че при отваряне на прозореца вече не се изтеглят данни за самото
описание на справката. Тези данни се изтеглят едва при активиране на справката
или при нейната редакция. 

За справки от вид  Статистически отчет е добавено поле F3151, което
съдържа Сума ТСПО от ведомостта. Промяната е направена във връзка промените
в  тримесечния формуляр на отчета за наетите лица, отработеното време, средствата
за работна заплата и други разходи за труд.

Прозорец Пакети
Добавени са следните две нови функции в прозореца:
Копиране на пакет



Функцията  е  достъпна  за  всички  видове  пакети.  Активира  едноименен
прозорец, в който се определят наименование (по подразбиране името на текущия
пакет предхождано от "Копие на"), вид и лиценз за пакета.

При потвърждаване на копирането чрез бутон  Запис се появява съобщение
за изчакване. След приключване се издава съответно съобщение и се създава нов
пакет, който се явява копие на текущия.

Зачистване на данни
Достъпна  и  за  оператори  с  ниво  Пълен  достъп  (Администратор  на

пакета).  Предназначена  е  за  комплексно  зачистване  на  данни  от  даден  пакет
(обикновено копие на работен пакет) с цел подготовка за работа на нова фирма.
Целта е да могат лесно да се премахнат данните от пакета,  без да се премахват
схемите за настройки, справките, основни таблици.

При  избор  на  точката  се  активира  едноименен  прозорец,  съдържащ  в
йерархична структура възможните информационни елементи за зачистване. Пред
всеки  възел  в  йерархията  и  пред  самите  елементи  има  поле  за  маркиране.  То
представлява отметка, чрез която се селектират желани елементи или цели групи от
елементи за зачистване.

В горната част на прозореца има бутони за Зачистване и Изход. Чрез Изход
се  затваря прозореца,  а  чрез  Зачистване се  активира същинската  процедура по
зачистване на данни.

Процедурата по зачистване изисква потвърждаване на операцията. Предлага
и създаване на архив на пакета.

Поради  сложната  обвързаност  на  данните  в  системата  е  възможно
зачистването  на  данни  да  не  мине  изцяло  на  един  етап.  Предвидени  са  9
автоматични  повторения  на  процедурата  по  зачистване.  Процесът  спира  когато
успешно  се  зачистят  избраните  елементи,  когато  се  изчерпят  9-те  автоматични
повторения, когато при поредното повторение няма промяна в успешно зачистените
елементи.

Ако  зачистването  НЕ  Е  успешно  се  визуализира  списък  от  проблеми.
Ако  зачистването  е  успешно  се  издава  съответно  съобщение  и  се  изисква
потвърждение за активиране на процедура по компресиране на пакета.

Други

Отстранени неточности и грешки
Отстранен  е  проблем  в  работата  на  компонент  от  клас  Пътен  лист.

Проблемът е създаден във версия 4.32.0 и се състои в НЕизчисляване на полетата
свързани с разхода на гориво, когато се въвежда Краен км, а не Изминати км. 

Отстранен  е  проблем  в  проследяването  на  хронология  по  структури
(активира се  от  прозорец Състояние по структури).  Проблемът е  възникнал във
версия  4.29.0.  Състои  се  в  това,  че  за  елементи,  за  които  в  началната  дата  на
хронологията няма налично салдо, във всички редове от хронологията в полетата за
текущо салдо се визуализират НУЛИ.



Отстранен  е  проблем  свързан  със  зареждане  на  данни  от  Скиптър.
Проблемът се е проявявал при изключена отметка за зареждане на Допълнителна
информация.
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