Допълнения в периода 08.02.2019 – 01.03.2019
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Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ
Промените са във връзка с изменения в Наредба 5 за съдържанието и реда за
изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (ДВ, бр.12 от 08.02.2019) и
публикуваната в страницата на НАП нова структура на Уведомлението по чл.62,
ал. 5 (https://nap.bg/document?id=18061).
Промените се състоят в добавяне на данни за датата на сключване на
допълнително споразумение и в отпадане на поле Наименование на длъжността.
Променено е името на файла на UTD62_2019.txt.
Има промяна и в бланките на Уведомление по чл.62, ал.5, Придружително
писмо, Уведомление за промяна на работодател по чл 123 , ал.1 от КТ (публикувани
са в интернет).
В програмата са направени следните промени:
В таблицата за Уведомлението по чл.62, ал. 5 е добавено поле Дата на
сключване на ДС.
Полето Длъжностно наименование не е премахнато, но не се записва при
изпращане на данни към файл.
Файлът се записва с новото име UTD62_2019.txt.
При попълване на данни за Уведомлението по чл.62, ал. 5 на база
допълнително споразумение се вписват данни в полето Дата на сключване на ДС.
Коригирани са контроли във връзка с добавеното поле Дата на сключване
на ДС.

Модул Документи
За компоненти от класове Обект и Контрагент е променена схемата за
инициализация на полетата МОЛ и Банка / IBAN. До момента, при избор на
елемент за Обект или Контрагент полетата МОЛ и Банка / IBAN се попълваха с
първия елемент от списъка според реда на въвеждане.
С направената промяна, при избор на елемент полетата МОЛ и Банка /
IBAN се попълват с елементът от съответния списък, който е с максимална
стойност в поле От дата, при условие, че тази От дата е по-малка или равна на
датата на документа. Ако има повече от един елемент с една и съща От дата,
данните се вземат от последно въведения. За нуждите на новата схемата за
инициализация, към детайлните таблици МОЛ и Банкови сметки на номенклатури
Обекти и Контрагенти е добавено поле От дата.
За компоненти от класове Обект и Контрагент, в настройките, в елемент
Инициализация е добавена нова възможност - Полуавтоматична константа.
Ако за някое от полетата МОЛ или Банка / IBAN не е посочена стойност за
инициализация от новия тип, то при създаване на нов документ съответното поле

ще бъде инициализирано автоматично. Тази инициализация е еднотипна с
инициализацията при ръчно избиране на контрагент/обект, описана по-горе.

Модул Бланки
В настройки на елемент Таблица, страница Редактор са добавени
настройки (отметки) Сепаратор след последното поле в реда и Фиксирани
дължини на полетата. Двете настройки са достъпни само при включена отметка
Сепаратор. Промяната е направена за удовлетворяване изисквания на определени
банки за структурата на файла, който приемат за масови плащания. До момента,
при включена отметка Сепаратор, полетата се попълваха с реалната си дължина, а
не с размера на полето и на това не можеше да се повлияе.

Модул ТРЗ
Във ведомостите и справките по ведомости, за полетата Ден 1 до Ден 31,
при работа по график, за Вид ден – Работен се визуализират часовете според
графика за този ден и краткото име на смяната, ако има такава. До момента тези дни
се отбелязваха с буква Г, без информация за часове и смяна.
В справки от вид По ведомост за заплати е дадена възможност при работа
с полета да се визуализира информация за Източник и Категория. Такава
възможност до момента имаше само при избор на видими полета в прозорец
Ведомости. Сега характеристиките Източник и Категория за полетата са
достъпни и при описание и ползване на посочения вид справки, в елементите:
При избор на полета в Настройка на полета
При избор на полета в Разделяне по подгрупи
При избор на полета в Разгръщане
При избор на поле в Редакция на формула
При избор на поле в Настройка на параметри
При избор на поле в Настройка на условия
Характеристики на полета
При избор на видими полета в Табличен резултат

Други
При Зареждане на данни от Корона2 е допълнена функционалност за
игнориране на несвързани данни несъществуващи смени по графици.
В прозорец Основна информация, функционален панел Работни дни е
добавен бутон Днес. Разположен е преди бутона за следващ месец. При натискане,
позиционира календара на днешна дата.
При активиране на Потребителско събитие в компонент от клас Разпр. по
структури, действията се прилагат за активния ред или за селектирано множество

от редове, ако има такова. До настоящата промяна, действията се прилагаха само за
активния ред, независимо дали има селектирано множество.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем в работата на компонент от клас Разпр. по структури.
Проблемът се е проявявал, когато в компонент от клас Контировка, за сметка със
структури се ползва функцията Приключване. Проблемът е бил в това, че
определени полета в разпределението на приключващата сметка не са се попълвали
(визуално).

