Допълнения в периода 15.12.2018 – 07.02.2019
Версия 4.39.0
Декларация 1 – 2015
Промените са свързани с измененията Наредба H-8 в сила от 01.01.2019 и
новия формат на данните в Декларация 1. Промяната засяга периоди след
31.12.2018.
Коригирани са процедурите по попълване на Декларация 1, във връзка с
промяна на структурата.
В ново поле 25 - Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж
(16.5) се попълват дните неплатен отпуск, зачитащ се за осигурителен стаж.
Вече не се попълват полета Доброволно пенс. осиг. (32) и Доброволни
вноски за ЗО и застраховки (33).
В Декларация 1 – 2015 са направени необходимите промени по контрол на
данните, запис на файл, зареждане от файл. Променено е името на файла на
EMPL2019.TXT

Модул Документи
Променена е логиката за подбор на Изглед при ползване на
функционалността Участие в документи и наличие на документи от повече от
един вид в извадката. До момента в тази ситуация се прилагаше настроения изглед
за Участие в документи (виж Изгледи по документи).
С настоящата промяна логиката на подбор следната:
Aко всички документи от извадката имат настроен един и същи изглед, то
огледът работи с този изглед.
Aко всички документи от извадката НЯМАТ избран изглед то огледът работи
с БЕЗ ИЗГЛЕД.
Aко част от документите от извадката имат настроен един и същи изглед, а
останалите нямат избран изглед, то огледът работи с изгледа на първата група
документи.
Aко извадката от документи съдържа поне два вида с различен изглед се
прилага настроения изглед за Участие в документи (виж Изгледи по документи).
За компоненти от клас Разпр. по структури е дадена възможност за
определяне на Основно поле за избор на елемент. До момента служебно се
определяше, че това е първото видимо основно поле. Дадена е възможност и за
определяне на Списък за избор на елемент. До момента списъкът за избор бе
служебно определен – списъкът от елементите на структурата. С настоящата
доработка може да бъде определян като списък за избор на елемент всеки списък
съдържащ състояние по структурата. При избор на елемент от така настроен
списък, се инициализират и всички полета, които участват при формиране на
позиция в състояние (аналогично на избора от меню на съответния списък).

Новите възможности се активират на база на добавени елементи в
Настройки на Връзки със структури/Общи настройки.
В настройки на документи, за полетата играещи роля на Номер са
преименувани начините на инициализация съответно:
При запис преди контрол на Преди запис - преди проверка за попълване
При запис след контрол на Преди запис - след проверка за попълване.
За инициализацията Преди запис - след проверка за попълване е променен
моментът на активиране - непосредствено преди активиране на събитие Преди
запис - след проверка за попълване.

Модул Бланки
При описание на бланки, в Общи настройки/Допълнителни настройки за
Тип действие Запис във файл са направени следните промени:
Добавена е настройка Тип на файла. Настройката представлява падащ
списък със следните стойности:
Не е избран
Текстов файл (txt)
Rich Text Format (rtf)
PDF
XML
За съществуващи и нови бланки подразбиращата се стойност е Не е избран.
До сега типа на файла се определяше на база разширението му и то чак след
евентуалния избор или вписване на име на файл от оператора.
След промените, при стартиране на бланка от тип Запис във файл с избран
тип Не е избран или с липсваща настройка се пуска алгоритъм за определяне на
този тип. Алгоритъмът е следният:
Взима разширението на файла заведен в полето Път и име.
Ако по него не успее да определи типа се активира диалог за избор на типа
на файла, който ще се записва.
На практика вече може да се избере файл с разширение примерно ххх и да се
даде тип на файла Текстов файл (txt) и ще си запише текстов файл, но с разширение
ххх.
Променено е името на настройката Нов файл за всеки запис на Нов файл
за всеки запис и копие. Променена е и функционалността спрямо новото
наименование, т.е. при включена настройка и наличие на множество копия ще се
създава файл за всеки запис и за всяко копие.
Тип действие Фискално устройство е преименувано на Периферно
устройство.

Изменения във връзка с предстоящо включване на Модул за
Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО)
Във връзка с измененията на НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА

ПРОДАЖБИТЕ
В
ТЪРГОВСКИТЕ
ОБЕКТИ,
ИЗИСКВАНИЯТА
КЪМ
СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО
ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)
Униконс активира разработка на специализиран модул УПТО. В настоящата версия
са направени редица промени, които подготвят СКИПТЪР(i) за включване на
модула в продажба и експлоатация.
Добавени са специални роли свързани с модул УПТО: Плащане - УПТО
(системна), Сторниране - УПТО (системна), Продажба - УПТО (системна).
Правата за тези роли са заложени в кода на програмата и не могат да се променят
чрез настройки.
Към данните за оператори на системата са добавени полета Код (текстово до
4 символа) и Длъжност (текстово до 50 символа).
Включена е поддръжка на хронология на промените при добавяне и
редакция на данни за оператори на системата.
При присвояване на някоя от специалните роли за модул УПТО на даден
оператор се извършва контрол за наличие на уникален четири символен код, три
имена и длъжност.
Включена е поддръжка на хронология на промените при промяна нивото на
достъп до пакета.
Включена е поддръжка на хронология на присвоените и отнети роли по
операторите на пакета.
Включена е поддръжка на хронология на добавяне, редакция и изтриване на
роли.
Включена е поддръжка на хронология на промените при промяна на правата
на оператори и роли.
Хронологиите на промените могат да се проследят чрез:
Сервиз/Администраторски инструменти/Хронология на промени (LOG)
чрез маркиране на съответните елементи;
Сервиз/Сигурност, чрез бутон Настройки (с изображение на чук), точка
Хронология на промени и избор на съответния елемент;
Чрез контекстно меню върху избран Оператор на системата или Роля.
Добавено е ниво на достъп до пакет Одитор от НАП (четенеадминистратор на пакета). Оператор с такова ниво има достъп само за четене до
съответния пакет (база данни) от гледна точка на на MS SQL SERVER и
администраторски права за достъп до функциите на СКИПТЪР(i). Оператор с
такова ниво може да вижда всички настройки и данни по системата, но не може да
ги променя.

Модули Процеси
Добавено е ново поле в групата с филтрите Номер на процес. Когато има
стойност в него търсенето е само по номера без да се анализират останалите

филтри. Освен с натискане на бутона Опресни може да се активира опресняването
и при натискане на бутона Enter върху новото поле.
Дадена е възможност за активиране на точка Приключване при селектирани
множество процеси. При активирането ѝ се анализира всеки един маркиран процес
дали може да бъде приключен. В края се показва бройката на неприключените
процеси, ако има такива.

Модул ДДС
При попълване на дневниците за покупки и продажби е наложена
сортировка по Дата (дата на завеждане от заглавната част на документите) и
пореден номер в деня. Тази наредба съвпада с подразбиращата се наредба в оглед
на документи.

Други
Прозорците за показване на грешка и предупреждение с детайлна
информация са променени, така че да се вижда целият текст, независимо от
дължината му. Съобщението е Wordwrap и прозорецът се разширява автоматично
до максимум 55% от размера на екрана. Ако има детайли, то те се отварят по
подразбиране, а ако няма се скрива елемента за отварянето им. Добавен е и бутон за
копиране на съобщението и детайлите в клипборда.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем при Годишно преизчисляване на данъка. Не са се
прилагали % необлагаеми лични вноски за доброволно осигуряване и %
необлагаеми лични вноски доброволно здравно осигуряване и застраховки
"Живот" от таблицата Данък общ доход. Константно е бил прилаган 10% (верен
процент, но независещ от настройките на системата). След корекцията процентите
се вземат от период определен на база на До Месец Година (последно число на
месеца) на годишното преизчисляване.

