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Модул Документи
При  настройки  на  документи,  за  компонент  от  клас  Автомобили,  във

Видими елементи е добавен бутон Допълнителни. Той активира нов прозорец за
избор и настройка на допълнителни видими полета  от  номенклатура  Автопарк.
Избраните  тук  полета,  при работа  с  компонента,  се  визуализират  след полетата
Автомобил и  Текущ  километраж.  Настройката  е  аналогична  на  тази  в
компоненти от класове Контрагент и Обект.

Като  достъпно  поле  в  новата  настройка  и  при  описание  на  Изгледи е
добавено полето Автомобили - група - пълно наименование. 

За компоненти от класове  Списък стоки и  Стоки по позиции е добавена
настройка Клавиатурно-ориентиран начин на работа (отметка в елемент Други).

Предназначена е за промяна начина на работа на компонента, с цел лесно
въвеждане на данни, записване или отказ от редакция на документ, без ползване на
мишка. 

При отваряне на формата на документ се обхождат компонентите от клас
Списък стоки след тях компонентите от клас Стоки по позиции и ако се открие
такъв  с  включена  отметка,  то  фокуса  се  поставя  върху него.  Т.е.  при  включена
отметка за даден компонент, при нов документ или редакция, този компонент се
определя като фокусиран (активиран). 

При  включена  отметка,  при  работа  с  компонента,  клавишът  Enter
предизвиква минаване в следващата колона, която не е само за четене. При стигане
до края на реда, се отваря нов ред и маркерът се позиционира на първото поле.

При  включена  отметка,  ако  компонентът  е  активен  (фокусиран),  чрез
клавиши и комбинации от  клавиши може да се  предизвика  Запис и нов (F12 ),
Запис (Ctrl + F12), Отказ (Esc).

Модул Човешки ресурси
В  настройката  за  Допълнителни  полета  в  договори е  добавена

характеристика  Пореден  номер.  Чрез  нея  се  определя  подредбата  на
допълнителните  полета  в  прозореца  за  добавяне,  визуализация  и  редакция  на
договори. Новата характеристика не е задължителна за попълване.



Други
При  завеждане  на  данни  за  оператори,  за  поле  Длъжност е  дадена

възможност  за  въвеждане  на  текст  до  50  символа.  В  предходните  версии
ограничението е било 10 символа.


	Модул Документи
	Модул Човешки ресурси
	Други

