
Допълнения в периода 13.06.2018 – 17.07.2018

Версия 4.35.0

Модул Документи
В оглед документи, функцията за промяна на статус е променена, като вече

може да се прилага и върху множество селектирани редове. Добавен е и служебен
статус  Без статус,  чрез който се премахва статуса.  Функцията остава достъпна
само  ако  огледът  е  за  единствен  вид  документи  и  за  този  вид  има  определени
Достъпни статуси.

При  трасиране  работата  на  документите,  в  началото  и  в  края  на  всяка
операция с конкретен вид документ (добавяне, оглед, редакция, ...), в трасиращата
информация се посочва наименованието на вида документ.

Модул Електронни парични обезщетения
Във връзка  с  промени в  НПОПДОО,  в  сила  от  01.07.2018 г.  е  променен

модула  за  да  отговаря  на  новата  спецификация  за  подаване  на  данни.  Основно
промените засягат:

В приложение 9 са добавени разбити подпериоди, за които не се изплаща
обезщетение;

В приложение 10, са добавени Работни дни или работни часове през периода
на  отпуска  по  чл.  50,  ал.  6  или  чл.  53в,  ал.  2  от  КСО  с  право  на  парично
обезщетение.

Има и други промени, които са специфицирани в сайта на НОИ.

Анонимизиране на данни
В прозорец Пакети е добавена функция Анонимизиране на данни от пакета.

Активира се с едноименна точка от контекстното меню. Достъпна и за оператори с
ниво Пълен достъп (Администратор на пакета). Предназначена е за НЕОБРАТИМО
заличаване  на  данни  в  определени  номенклатури  и  по  вписани  хронологии  на
промени с  цел  предоставяне на  пакета  на  разработчика  на  системата,  без  да  се
предоставят конфиденциални данни и лични данни на физически лица. 

ВНИМАНИЕ: Функцията да се ползва с копие на пакет, а не с реалния пакет
данни.

При  избор  на  точката  се  активира  едноименен  прозорец,  съдържащ  в
йерархична  структура  възможните  информационни  елементи  за  анонимизиране.
Това са номенклатури Обекти, Контрагенти и Лица с възможност за селекция на
отделни техни полета. 

Данните  в  селектираните  текстови  полета  се  заместват  със  служебно
генерирани текстове. Данните в номенклатурни, числови полета и полета от тип
Дата се нулират (NULL). За избраните полета се анонимизира и информацията в
Хронология на промените за съответната номенклатура.



Има  и  отметки  Хронология  на  промените  по  документи,  Хронология  на
промени в модул Хонорари,  Хронология на промени в модул Човешки ресурси.
Всяка  от  тях  определя  дали  да  се  заличи  вписаната  текстова  информация  от
Хронологията на промените за съответния модул. 

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

Други
При описание на бланки, за елемент Блоков текст са добавени две отметки:
Нова линия след съдържанието (Редактор) – по подразбиране включена. 
Премахва  специални  символи  (с  код  <  32)  между  думите –  по

подразбиране включена. 
Добавката  е  наложена  във  връзка  с  изисквания  към  файлове  за  масови

плащания от определени банки. 
След обновяването,  новите настройки са  включени и запазват начина на

функциониране на елемента, така както е бил преди тяхното създаване.

За справки от вид  По документи, когато е избран списъчен компонент от
клас  Контировка или  Разпр.по аналит. е наложена допълнителна сортировка по
ID  на контировката с цел данните по отношение на сметките да са подредени по
начина по който са въведени. 

За справки от вид По документи, са добавени полета свързани със Статус
и Коментар.

При описание на изгледи е дадена възможност за избор на полетата Статус
и Коментар, аналогично на полетата Дата, Номер, Бележка.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен  е  проблем  при  подготовка  на  данни  от  компоненти  от  клас

Разпр.по структури към бланки. Проблемът е възникнал във версия 4.34.0.

Отстранен е проблем при редакция на потребителски справки. Проблемът се
проявява при включен филтър за таблицата съдържаща описанията на справките.
Проблемът е възникнал във версия 4.34.0.

Отстранен  е  проблем  в  прозорец  Администраторски  инструменти,  за
индивидуалните  процедури  за  контрол  при  запис  и  редакция.  Проблемът  е
възникнал във версия 4.31.0. Състои се в това, че:

Не е действала функцията за Изтегляне от интернет.
Съществуващите  до  версия   4.31.0  процедури  са  станали  невидими  и

недостъпни, но функциониращи.
Заредените от файл процедури с версии  от 4.31.0 до  4.34.0 са видими, но

недействащи.
След  актуализацията  до  версия   4.35.0  ще  се  възстанови  видимостта  на

коректните  процедури,  а  некоректните  ще  се  скрият  (но  няма  да  се  изтрият
автоматично). 
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