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Модул Документи
Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право
Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото
Редакция за групата документи. Това означава, че ако право Редакция за групата
документи е забранено, то независимо от състоянието на право Изтриване на
документ за някой от видовете документи в тази група изтриването ще е забранено.
Новото право дава възможност за определени оператори да се забрани изтриване на
екземпляри при наличие на право за редакция на същите.
За компонент от клас Пътен лист е добавена функционалност за подаване
на данните от таблици Пътни условия и Маршрут при описание на бланки към
документа.
Към списъчните компоненти Списък стоки, Стоки по позиции,
Стойности по позиции, Валути по позиции са добавени:
Събитие След копиране
Активира се преди запис на ред, който е създаден на база на функцията
копиране. Може да се ползва основно за нулиране на част от полетата или за други
действия.
Настройка Забранено копиране
Представлява отметка в Общите настройки на компонентите. По
подразбиране е изключена. Предназначена е за блокиране на функцията по
копиране на редове, когато то би довело до проблемни ситуации.
Схема за нулиране (NULL) на полета
Схемата е реализирана чрез добавяне на нов тип Действие – Нулиране на
поле - в събитията на компонентите. В зависимост от класа на компонента, новия
тип действие активира подменю с достъпните за нулиране полета.
За списъчните компоненти Списък стоки, Стоки по позиции, Стойности
по позиции, Валути по позиции е наложена забрана за ползване на копиране на
правоъгълен блок (F7-F8).

Ценови листи
Във връзка с конкретна клиентска разработка са направени няколко
допълнения свързани с ползването на ценовите листи.
Дадена е възможност за добавяне на Допълнителни полета в Ценови
листи. Функционалността е достъпна чрез Бизнес логика/Настройка на
стандартни номенклатури. В елемент Други таблици е добавен поделемент

Ценови листи. Технологията
номенклатури и таблица Партиди.

е

аналогична

на

останалите

стандартни

Към стандартна номенклатура Контрагенти е добавено стандартно поле
Тип ценова листа. Полето е номенклатурно и е свързано със стандартна
номенклатура Типове ценови листи. Целта е да може да се определи кой
контрагент с кой тип ценова листа е обвързан.
В настройките на документи, за компоненти Списък стоки и Стоки по
позиции, за списъците за избор е дадена възможност като видими полета да се
избират Допълнителни полета от Ценови листи. При описание на формули и
контроли към същите компоненти, които извличат данни от Списъци за избор е
дадена възможност да се избират Допълнителни полета от Ценови листи.
В настройките на документи, в Общи, Потребителски формули като
резултатно поле за компоненти от класове Списък стоки и Стоки по позиции е
дадена възможност да се избира Тип на активната ценова листа. Чрез такъв тип
формули е възможно да се променя активната ценова листа на база на промяна на
контрагент. За целта, при описание на аритметичния израз, за компоненти от клас
Контрагент е добавена възможност за ползване на поле Тип ценова листа ID. Ако
при активирането на такъв тип формула се окаже, че посоченият тип ценова листа
не съществува, за ценова листа се определя тази от настройките на компонента (т.е.
Възстановява се типа ценова листа от настройките).
Включена е схема за проследяване Хронология на промени по ценовите
листи. Проследяването става чрез контекстно меню върху съответния ред от данни,
чрез едноименна точка от менюто, което се активира от бутон Визуални настройки
(с изображение на чук), чрез общата схема за проследяване на Хронология на
промените / LOG в Сервиз/Администраторски инструменти.
Настройката на начина на работа на Хронология на промени се определя
чрез точка Настройка на ценови листи от менюто, което се активира от бутон
Визуални настройки (с изображение на чук). По подразбиране е включена
хронология на промени от тип Съхранява оператор, дата и съдържание.

Прозорец Сметкоплан
В прозорец Сметкоплан са направени корекции в процедурата по добавяне
на Първа аналитичност за сметка, която до момента не е имала такава. Корекциите
се състоят в анализ на състоянието на сметката, препоръчителни съобщения и
действия по инициализация на съществуващите салда и документи. Целта е при
възможност да се разпределят всички налични салда и документи. Ако няма
възможност, то да се дадат съответните предупреждения.
При активиране на процедурата се проверява има ли документи и/или салда
по тази сметка?
Ако отговорът е НЕ то се вписва първата аналитичност както и до сега и
процедурата приключва.

Ако отговорът е ДА се проверява дали част от документите, в които участва
сметката са приключени или са в приключен период. При необходимост се извежда
въпрос:
По сметка номер ХХХ има заведени документи, които са приключени към
дата или попадат в приключен от състоянията период. Желаете ли да
продължите?
При отрицателен отговор процедурата се прекратява без да се създаде първа
аналитичност.
При положителен отговор, процедурата продължава с определяне на
аналитичността и групата от нея. Преди да е вписана самата първа аналитичност в
реда на сметката се дава следното предупреждение
Добавена е първа аналитичност към сметка номер ХХХ. Не са направени
разпределения по наличните салда и документи.
Необходимо е Администратор да извърши това разпределение чрез
Сервиз/Администраторски инструменти.
Ако не се направи разпределението е възможно да се получават некоректни
резултати в справките свързани със сметка номер ХХХ.
Ако сметката не участва в приключени документи или в приключен период
се задава следният въпрос:
По сметка номер ХХХ има заведени начални салда и/или участва в
документи.
Добавянето на аналитичност изисква наличните салда и сумите по
документите да бъдат разпределени.
Желаете ли да продължите?
При отрицателен отговор процедурата се прекратява без да се създаде първа
аналитичност.
При положителен отговор, процедурата продължава с определяне на
аналитичността и групата от нея. Преди да е вписана самата първа аналитичност в
реда на сметката се задава следния въпрос:
Желаете ли да изберете елемент от "Първа аналитичност" за коригиране
на документи и състояния?
В случай на избор, по наличните документи (YY на брой) ще бъде извършено
преотразяване.
При положителен отговор, процедурата продължава с избор на елемент от
аналитичността. Ако се избере елемент, салдото и всички документи, в които
участва сметката се разпределят по избрания елемент. Ако се откаже изборът на
елемент процедурата се прекратява без да се създаде първа аналитичност.
При отрицателен отговор се извежда предупредителното съобщение
Добавена е първа аналитичност към сметка номер ХХХ. Не са направени
разпределения по наличните салда и документи.
Необходимо е Администратор да извърши това разпределение чрез
Сервиз/Администраторски инструменти.
Ако не се направи разпределението е възможно да се получават некоректни
резултати в справките свързани със сметка номер ХХХ.
и процедурата завършва със създаване на първа аналитичност.

При избор на отговор Cancel процедурата се прекратява без да се създаде
първа аналитичност.

Изтегляне на елементи от интернет
Направена е съществена промяна в изтегляне на елементи от интернет, които
са свързани с Основна информация. Промяната се състои в това, че НЯМА ДА СЕ
ЗАРЕЖДАТ ДАННИ ЗА ПЕРИОД, ЗА КОЙТО ТАКИВА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ,
ако те не са свързани с интернет елемента.
Промяната засяга Данък общ доход, Минимална работна заплата, Професии,
МОД по икономически дейности, Класификация на икономическите дейности,
ТЗПБ по икономически дейности, Параметри по осигуряването, Видове
осигуряване. След зареждане ще се визуализира съобщение за кои периоди не е
заредена информация.
При зареждане на Работни дни промяната се състои в това, че не се
премахват съществуващи Дни обявени за почивни и Почивни дни обявени за
работни, а само се добавят нови, ако не се дублират с наличните.
До настоящата промяна, наличните в интернет елементи ЗАМЕСТВАХА
наличните данни в пакета, което водеше до определени проблеми, при нанесени
ръчни корекции от страна на потребителя на системата.

Други
В прозорец Администраторски инструменти, панел Добавяне на
разпределения по аналитичности, при активиране на процедурата е добавен
анализ на документите и се извежда въпрос от типа:
За документи с дата до дд.ММ.гггг (ХХ на брой) НЯМА да се активира
Преотразяване, защото СА в приключен период.
За документи след дата дд.ММ.гггг (YY на брой) ЩЕ се активира
Преотразяване, защото НЕ СА в приключен период.
Желаете ли да продължите?
При отказ процедурата се прекратява, а при потвърждение се извършват
описаните действия.
В прозорец Декларация 6 е дадена възможност за запис на файл на годишна
декларация за самоосигуряващо се лице.

Отстранени грешки и неточности
В модул Дълготрайни активи, при нов документ за начисляване на
амортизации, в списъка с активи, подлежащи на амортизиране са се предлагали и
такива, за които амортизируемата и данъчната амортизируема стойност са
изчерпани. Грешката се е предизвиквала от неточно сравнение на числови
стойности за остатъка от амортизируемите стойности, съдържащи числа

значително по-малки от 0.01. Грешката е отстранена, като се попълват активи с
остатък амортизируеми стойности по-големи от 0.001.

