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Модул Документи
При настройки на  документи,  за  Заглавна информация,  полета  Номер и

Бележка и  за  компоненти  от  клас  Текст  50,  при  избран  Начин  на  действие
Номер е променена схемата на инициализация. Тя е направена по аналогия на тази
за Начин на действие Номер според обект – чрез бутон за избор. И в двата случая
на  номерации,  досегашната  инициализация  При  запис е  преименувана  на  При
запис преди контрол и е добавенa нова инициализация – При запис след контрол.
Целта на добавения начин за инициализация е отлагане на изискването на номер,
така че да се намали риска от прескачане на номера. При инициализация При запис
преди  контрол има  вероятност  да  се  изиска  номер,  да  се  появи  съобщение  за
някаква грешка от превантивни или строги контроли. Тези съобщения ще очакват
намеса на оператор, която може да се забави. Ако в този период се изиска следващ
номер, то дори при отказ от запис на документа ще се получи прескачане на номер.
Ако се ползва новата инициализация  При запис след контрол не трябва да се
включва опция Задължително попълване на полето за номер.

Модул Бланки
Дадена е възможност за описание на множество Текстови шаблони. 
Промените засягат функцията за извикване на текстови шаблон (Текст по

шаблон) и описанието на самите Текстови шаблони. 
Във  функцията  за  извикване  Текст  по  шаблон е  добавен  нов  елемент

Шаблон.  В него се очаква ръчно вписване на името на използвания шаблон. След
обновяване, ако в дадена бланка има извикване на  Текст по шаблони, то новият
елемент служебно се инициализира с Шаблон_0 (т.е. Извиква се Шаблон_0).

В  прозореца  за  описание  на  Текстови  шаблони са добавени  елементи
Списък текстови шаблони и  Стойност на шаблона при празен ключ.  Всеки
елемент  на  списъка  съдържа  цялостно  описание  на  шаблон  –  Ключове,
Стойности по ключ,  Стойност на шаблона при празен ключ,  Стойност на
шаблона при неоткрит ключ. След обновяване, ако в дадена бланка има описани
Текстови   шаблони,  то  в  този  списък  се  вмъква  един  ред  с  наименование
Шаблон_0, а елементът Стойност на шаблона при празен ключ се инициализира
със съдържанието на Стойност на шаблона при неоткрит ключ.

За бланки с Тип действие Експорт на електронна таблица (по шаблон),
при избран  Модел от файл е добавена настройка  Фиксирани път и име – по
подразбиране включена. Ако е изключена, при изпълнение ще се изисква избор на
файл. Направена е промяна, чрез която при непосочен Sheet се активира диалог за
за избор от наличните във файла.



В прозореца за описание на бланки, след бутона Визуализация в редактор е
добавен бутон  Изпълнение на бланката според настройките.  Анимиран е със
зелена  стрелка  надясно  и  при  натискането  му  бланката  се  изпълнява  според
избрания Тип действие. 

В  заглавната  лента  на  прозореца  за  описание  е  добавено  и  името  на
бланката.  При  запис  във  файл,  при  визуализация,  при  запис  в  PDF  (ако  няма
настроено име) се ползва това име.

За полета от тип Дата е направена корекция, така че те да се визуализират в
определения им формат. До настоящия момент се визуализираха винаги във формат
dd.MM.yyyy.

Модул Администраторски инструменти
При описание на Импорт, в страница Структура на таблица за импорт е

добавено контекстно меню с единствена точка Добавяне на полета за импорт на
данни във ведомости. Точката активира прозорец за избор на полета, свързани с
номенклатура  Лица, описаните базови и потребителски полета в  ТРЗ – полета и
служебно добавени полета Месец и Година.

Модули Човешки ресурси и ТРЗ
Добавена е възможност за  Заключване на ведомости. Реализирана е чрез

нова  едноименна  точка  в  менюто  Настройки,  което  се  активира  от  бутона,
разположен в левия ъгъл с изображение на чук. Правата за достъп до точката могат
да  се  ограничат.  При  активиране  на  функцията  Заключване  на  ведомости се
изисква Месец и Година. За да може да се активира функцията по заключване, до
избрания месец и година не трябва да има  НЕприключени ведомости.  За да се
отмени  заключването  трябва  чрез  същата  функционалност  да  се  избере  нулева
година.

Ведомостите, които попадат в заключен период се визуализират на сив фон.
По тях не могат да се извършват действия, които да променят съдържанието им –
Отмяна на приключване , Редакция на данни, Определяне на Месец и година за
плащане, Редакция на бележка, Изтриване. Не се допуска и  Създаване на нови
ведомости (основни или коригиращи) в приключения период.

Добавена  е  възможност  за  зареждане  на  данни  от  файл  за  изплатени
ведомости.  Зареждането  става  чрез  описан  Импорт.  Импортът  задължително
трябва да съдържа полета Месец,  Година,  ЕГН. Тези полета трябва задължително
да имат стойности във всеки ред от файла за импорт. Не се допуска зареждане за
месеци, за които вече съществуват ведомости. Не се допуска зареждане за месеци,
които са в Заключен период.

Функцията за Импорт на данни е реализирана чрез нова едноименна точка
в менюто  Настройки. Менюто се активира от бутона, разположен в левия ъгъл с
изображение на чук. Правата за достъп до точката могат да се ограничат. 



При  стартиране  се  изисква  избор  на  Импорт.  Чрез  отметка  се  дава
възможност  за  включване  на  асоцииране  на  информацията  за  лицата  по  ЕГН  с
наличните данни в номенклатура Лица. 

Данните се зареждат във ведомости със специален статус –  Заредена чрез
импорт. При импорта, се добавят Подразделение Служебно от импорт, работно
място с вписан текст в Длъжностна характеристика Служебно от импорт. За
всяко лице за което се зареждат данни се добавя договор, съдържащ минимално
изискуемата  информация  и  служебно  прекратяване  на  този   договор.  Датите  на
договора и прекратяването му зависят от периода за който се зареждат данни.

За ведомости със статус Заредена чрез импорт не са достъпни функции за
Смяна на статуса, Създаване на коригиращи ведомости, Определяне на Месец
и година за плащане, Посочването им като Месец и година на плащане за други
ведомости.

В справките,  при годишни преизчисления, при автоматично попълване на
данни за  пенсиониране ведомостите  със  статус  Заредена чрез  импорт участват
аналогично на Основна ведомост.

При  подготовка  на  данни  за  Декларация  1  –  2015  е  добавена
функционалност за извеждане на списък от неизпратени редове от ведомостта с
информация за причината. Променени са контролите за изпращане на данни, така
че за лица без осигуряване, но с наличие на облагаем доход да се попълват данни в
Декларация 1 – 2015. Такива могат да бъдат обезщетения по чл. 224 от КТ или
доходи на самоосигуряващи се лица за положен личен труд.

В ТРЗ - полета е добавено поле (отметка) Без стойност в разл. Вед. Ако е
сложен маркер, то в разликова ведомост полето идва с празна (NULL) и не участва
в условието за разлика. Полето е достъпно за промяна само за НЕбазови полета. 

За Базовите полета От предни месеци и За следващи месеци новото поле е
отметнато. На база на тази промяна посочените две полета няма да се попълват в
разликови  ведомости.  От  това  следва,  че  във  ведомости  с  натрупани  разлики
стойността на тези две полета ще идва само от стойността им във ведомостта, към
която се натрупват разликите.

Изпълнение на процедури в „Тих режим“. Промени в
прозорец Документи за последващо активиране

Във връзка с конкретни модели при клиенти и необходимостта за трансфери
на документи между различни софтуерни системи или между различни инсталации
на СКИПТЪР(i) са направени доработки, които позволяват трансфера на документи
да става автоматично.

Коригирани са редица процедури в системата, така че да могат да работят в
„Тих  режим“.  При  работа  в  „Тих  режим“ се  потискат  всички  диалогови
съобщения, а евентуалните проблеми и грешки се натрупват в общо съобщение за
резултата от работата на процедурите.



Променени са процедурите по изпълнение на справки и бланки. Целта е да
могат да се генерират документи за последващо активиране на база на справки,
които се активират без операторска намеса в тих режим.

Коригирани са и процедурите за генериране и запис на документи на база на
XML съдържание.  Целта  е  документи  от  списъка  за  последващо активиране  да
могат да се впишат в базата от документи без операторска намеса в тих режим.

Създаден  е  специален  модул  Sci_TaskE.exe,  който  е  предназначен  да
активира процедура от DLL на база на конфигурационен файл. Целта е да могат от
Task Scheduler-а на сървъра да се пускат определени процеси в Скиптър(i) в „Тих
режим“.  Модулът  не  се  разпространява  с  инсталационните  файлове  на
СКИПТЪР(i)  и  изисква  специално  конфигуриране,  което  се  изпълнява  от
компетентен служител на Униконс ООД.

Във  връзка  с  горните  допълнения  са  направени  изменения  в  прозорец
Документи  за  последващо  активиране.  Добавена  е  колона  Статус  на
обработката със  следните  възможни  стойности:  За  ръчна  обработка,  За
автоматична обработка и Неуспешна обработка.

В  случай,  че  статуса  е  Неуспешна  обработка,  в  контекстното  меню  се
появява точка Информация от опит за обработка. При активирането на точката
се появява съобщение, което е вписано при прекратяване на обработката.

При импорт  на  данни от  XML в  тага  ExportDoc  (при  файл  с  множество
документи) е добавен атрибут StatusOfProcessingID. Стойностите са 1 за ръчна, 2 за
автоматична обработка. В случай, че не е посочена стойност за атрибута се счита,
че документът е за ръчна обработка.

Други
В Компонента за обработка на таблична информация (Грид) е сменена

последователността  за  оцветяване  на  клетките  от  таблицата.  Оцветяването  на
маркиран блок (по редове или правоъгълен) е преместено на последна позиция. По
този  начин селектирания  блок  се  оцветява  винаги,  независимо от  наличието  на
други схеми на оцветяване.

За  справки  от  вид  По  активи  с  помесечни  амортизации е  променена
схемата на трансформация на параметрите за От дата и До дата. До настоящата
версия периодът се трансформираше, така че да обхваща цялата година посочена в
От дата.  С настоящата промяна  От дата се трансформира до първо число на
месеца от входния параметър, а До дата е трансформира до последно число месеца
на  входния  параметър.  Ако  До  дата не  е  в  годината  на  От  дата то  тя  се
трансформира на 31 декември за годината на От дата.

Направени  са  подобрения  във  функциите  по  Зареждане  на  данни  от
Корона2.  Подобренията  се  отнасят  до  игнориране  на  несвързани  данни,
синхронизиране на свързването на отпуски и ведомости към договори, корекции в
схемата  за  изчисляване  на  календара  за  заредените  данни,  когато  договорът  не
обхваща целия месец.



Отстранени неточности и грешки
Отстранен  е  проблем  свързан  с  функцията  за  копиране  на  редове  в

компонент за обработка на таблична информация (Грид). Проблемът се е проявявал
в прозорците за обработка на  Стандартни номенклатури (Контрагенти, Обекти,
Стоки  и  услуги  ,  ...),  само при  наличие  на  допълнителни  полета  от  тип
Потребителска номенклатура. Проблемът се е изразявал в получаване на грешка
ако Потребителската номенклатура, с която е свързано допълнителното поле е
йерархична и в дублиране на записи в тази Потребителска номенклатура, ако тя
не е йерархична.

Отстранена е грешка при инициализация на компонент от клас Контировка
на база на компонент от клас Връзка с документ.

Отстранен  е  проблем свързан  с  функцията  Приключване  в  компонент  от
клас  Контировка.  Проблемът  се  е  проявявал  в  случаи,  в  които  приключваната
сметка има разпределение по структури, без да има аналитично разпределение. 

Отстранен  е  проблем  свързан  с  функция  за  Генериране  връзка  към
структура. Проблемът е бил в това, че въпреки успешното генериране на връзка,
компонентът за разпределение по структури не се опреснява.

Отстранен  е  проблем  свързан  с   функционалността  Възстановяване  от
Хронология на промени за  Настройки на документ и за  Влияние. Проблемът е
бил  в  това,  че  не  са  се  опреснявали  съхранените  процедури  свързани  със
съответните настройки и влияние.

Отстранен е проблем при изпращане на e-mail-и. Проблемът се е проявявал
при наличие на сортировка по поле Статус в таблицата с e-mail-ите.
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