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Модул Справки
В Допълнителни настройки на справки са добавени страници Филтри по
полета и Условия. Целта на тези два нови елемента е да могат да се
параметризират или да се наложат константни условия за справки, които ползват
допълнителни настройки. Такива справки са годишните отчети (Баланс, ОПР ОПП,
Справка за капитала) както и публикуваната справка по параграфи към модул ТРЗ.
Новите елементи могат да се ползват и за справки, които не ползват към момента
Допълнителни настройки, като се очаква за тях да се избере начин на действие
Ръчно описана процедура.
В страница Условия се очаква SQL коректен текст (например ID__N_Contr
>= 100 and IncomeValue > 0), който може да се постави след клауза WHERE в
заявка към базата. Условията се налагат преди Филтрите по полета и
останалите процеси на Допълнителните настройки.
Страница Филтри по полета съдържа таблица със следните полета:
Поредност, Поле, Статус. Очаква се да се изберат полета от таблицата, която се
подготвя от съответната справка, по които да се извърши селекция. Самата
селекция представлява маркиране на част от наличните стойности на полето. Чрез
Поредност се указва в какъв ред да се изисква селекцията на елементи. Ако не е
указана Поредност селекцията се изпълнява по реда на избиране на полетата в
страницата. Чрез поле Статус се указва начина на функциониране на съответния
филтър. Възможни са следните статуси:
Неактивен – не се прилага филтър;
Константа – филтърът се прилага на база константна инициализация, която
не подлежи на промяна при изпълнение на справката;
Избор без съхранение – при изпълнение на справката се активира прозорец,
съдържащ таблица с различните стойности на избраното поле и възможност за
селекция на част от тях. Направеният избор не се съхранява за следващо ползване.
Избор със съхранение – при изпълнение на справката се активира прозорец,
съдържащ таблица с различните стойности на избраното поле и възможност за
селекция на част от тях. Направеният избор се съхранява за следващо ползване.
Към таблицата има контекстно меню с единствена точка Инициализация.
Чрез нея се активира прозорец, съдържащ таблица с различните стойности на
избраното поле и възможност за селекция на част от тях. Тази селекция се ползва
основно при статус Константна, но се анализира и при статуси Избор без
съхранение и Избор със съхранение.
Действието на справките на база на новите елементи в Допълнителни
настройки е следното:
При наличие на множество периоди действията се изпълняват за всеки един
от тях.
Изпълнява се справката и на получения резултат се налагат описаните
Условия в Допълнителни настройки.

При наличие на Филтри по полета със статус различен от Неактивен,
последователно, спрямо Поредност се прилага съответния филтър (Константен
или Избор със/без съхранение). На всеки следващ избор данните са редуцирани на
база на предходните филтри и условия.
Изпълняват се останалите процеси описани в Допълнителните настройки
на справката.
Направена е промяна в справки от видове:
Дълготрайни активи\Оборотни\По активи
Дълготрайни активи\Оборотни\По номенклатури
Дълготрайни активи\Оборотни\По активи с помесечни амортизации
Дълготрайни активи\Оборотни\По номенклатури (вариант 2)
Преименувани са полетата Начислена амортизация (Промяна) и Начислена
данъчна амортизация (Промяна), съответно на Начислена амортизация (В пер.),
Начислена данъчна амортизация (В пер.). Променена е и логиката на попълването
им, като се включват само начислените съответни амортизации в периода на база на
документите за начисляване на амортизация.
Добавени са полета Начислена амортизация (Др.промяна), Начислена
данъчна амортизация (Др.промяна), които се изчисляват на база на досегашната
формула за Начислена амортизация (Промяна) и Начислена данъчна амортизация
(Промяна), намалени съответно с Начислена амортизация (В пер.) и Начислена
данъчна амортизация (В пер.).
Промяната е направена, за да се визуализира чистата стойност на
амортизациите в периода. До момента имаше ситуации, в които полетата
Начислена амортизация (Промяна) и Начислена данъчна амортизация (Промяна)
включваха и други промени, което водеше до неяснота. Сега тези други промени са
изнесени в отделни полета. Причината за, и ползата от промяната могат да се
демонстрират при наличие на документ за Промяна на отчетна, остатъчна и
дан.ам.ст. в периода на справката за актив, който е служебно отписан от данъчен
план преди началото на периода на справката. Данъчната амортизация на такъв
актив е НУЛА в начално салдо, а в крайното е цялата набрана амортизация, вкл. и
тази преди отписването. Досегашното поле в справката Начислена данъчна
амортизация (Промяна) включваше както реално начислената амортизация в
периода, така и амортизацията набрана до служебното отписване. С промяната и
добавянето на ново поле Начислена данъчна амортизация (Др.промяна), двете
стойности ще се визуализират самостоятелно.

Модул Документи
В настройки на документ, за компоненти от клас Данни за фактура, в
поделемент Печат е добавена настройка Подразбиращ път/име за запис на PDF.
Настройката дава възможност за избор на бланка, от тези които са описани към
документа. В случай, че има избрана такава бланка, текстът от нея се подава за
подразбиращо се име при запис в PDF. При описание на бланка за генерация на име
на файл, трябва да се съобразяват изискванията за допустими символи в име на

файл. Ако няма избрана бланка в новата настройка, името на файла се формира на
база на Наименование на вида документ (Фактура, ДИ, КИ ...) и номера на
документа (според настройката във Връзки с компоненти).
За уеднаквяване на термините в настройките Процедура за текст в доп.
инф. за документ е променена на Текст в допълнителна информация за
документ.
Направена е корекция в схемите за автоматично прикрепяне на файлове от
бланки или от компонент от клас Данни за фактура. Корекцията засяга начина на
формиране на името на файла. Името се образува по логиката на подразбиращото
се име за запис в PDF.
При описание на бланки към документ са добавени полета Коментар,
Статус ID, Статус, Оператор ID, Оператор, Вид документ ID, Вид документ,
Клас документ ID, Клас документ.
При оглед на документи от различни видове е добавена възможност за печат
на база на компонент от клас Данни за фактура (според настройките на
съответния документ).
Направена е оптимизация при зареждане на файл, при записа на данни и при
оглед на документи за компоненти от клас Прикрепени файлове. Промяната е
направена във връзка с установени затруднение при прикрепяне на големи файлове.
При зареждане на по-големи файлове се активира индикатор, проследяващ процеса
по компресирането и зареждането му.
Добавена е стандартна процедура (SetAutoDocumentsByDocDraftTask) в
модул документи (XMDoc07), която генерира и записва документи от списъка на
Документи за последващо активиране със Статус За автоматична обработка.
Очаква се тази процедура да се ползва чрез Sci_TaskE.exe след настройка от
компетентно лице.

Модул ТРЗ
Коригирана е обработката на ведомостта по отношение на договори, които
са към Работно място и/или Подразделение, за които е включена отметката Не се
анализира при обработка на ведомости. До момента те попадаха във ведомостта
с празно Работно място, съответно Подразделение. След промяната, тези
договори се изключват от ведомостта.
Добавени са стандартни формули за изчисление на полета СИРВ текущ
месец, СИРВ брой месеци, СИРВ ЧИТ. Новите формули не са включени в
стандартни изчислителни процедури и засягат само лица работещи по график на
сумирано изчисляване на работното време.
Коригирани са стандартни формули за изчисление на полетата Отработени
дни, Часове ИТ, във връзка с полетата свързани със СИРВ.

Коригирано е подаването на данни към Д1 по отношение на Отработени дни,
и ДСТАЖ за лица работещи по СИРВ.
В календара на ведомостта са добавени следните нови кодове за дни:
6 - работен официален празник
7 - работен официален празник за чл.114/114а
16 - неработен официален празник
Добавено е ново базово поле Часове ОфП, цяло число, категория Часове,
Функция за обобщаване – Сума. Добавена е стандартна формула за изчисление на
това поле. Формулата анализира дните, които в календара са обявени за
Официален празник. Стандартната формула е поставена в стандартна процедура за
изчисление Изчисляване на дни на последно към момента място.
В страница Ведомости, при Приключване, Редакция на бележка, Месец и
година на плащане и Изтриване е включена схема за работа при заключени данни.
Т.е. Операцията е допустима, ако успешно може да се заключи ведомостта за работа
от текущия потребител (аналогично на отварянето на ведомост с цел нанасяне на
корекции в нея).
Реализирана е схема за опресняване на информацията в страница
Ведомости на база на изменения извършени от друго работно място.

Други
Направена е оптимизация при зареждане на файл към Прикрепени файлове
(списък към номенклатури). При зареждане на по-големи файлове се активира
индикатор, проследяващ процеса по компресирането и зареждането му.
Дадена е възможност за изпращане на на e-mails в HTML формат. В тази
връзка е променено описанието за Синтаксис на извикване на функционалност от
бланки (Actions.doc), точка 14. Отваряне на форма за изпращане на e-mails.
В Основна информация, Работни дни, за дните обявени за почивни е
добавено поле (отметка) Официален празник. При обновяване на програмата,
всички официални празници (описани в КТ), които са налични в таблицата се
маркират като такива. Информацията ще се ползва при изчисляване на ведомости за
лица работещи по график и за лица назначени на основание чл.114 и 114а от КТ за
да се изчисли полето Часове ОфП.

