
Допълнения в периода 21.08.2019 – 11.10.2019

Версия 4.45.1

Модул Човешки ресурси и ТРЗ

В  Параметри по осигуряването,  към  Месечен  размер на  осигурителния
доход е добавено поле Минимален за регистрираните земеделски стопани.

При описание на Изчислителни модели, на контекстно меню във формули и
контроли,  в  Други е  добавена  точка  Минимален  осигурителен  доход  за
регистрираните  земеделски  стопани.  След  избор,  в  израза  се  появява
идентификатор  MinOsigDohodRegZemSt.  При  изчисляване  на  израза,
идентификаторът се замества със съответната стойност от данните в  Параметри
по осигуряването.

В таблицата за ведомости е добавено ново базово поле Код на Вид осигурен
с  Категория Други,  функция за  обобщаване  последен,  без  стойност в  разликова
ведомост.  Добавена  е  стандартна  формула  Изчисление  на  поле  "Код  на  Вид
осигурен".  Новата  формула  е  включена  в  края  на  стандартната  изчислителна
процедура Инициализация на основни полета.

Променена  е  стандартна  формула  Изчисление  на  поле  Основа  ЗО  в/у
обезщетение,  като  ако  Код  на  Вид  осигурен е  13,  то  се  смята  на  база  на
минимален осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани.

Променена  е  стандартна  формула  Изчисление  на  поле  Нетно
възнаграждение, като ако Код на Вид осигурен е 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27,
28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97 и годината е след 2016, то полето се нулира.

В  настройките  на  модул  Човешки  ресурси,  за  таблицата  Типове
допълнителни  възнаграждения е  преименувано  поле  Участва  в  справки   на
Участва в справки и ведомости.

Във ведомости, разликови ведомости и ведомости с натрупани разлики са
добавени двойки полета:

Договор  доп.  възн.  -  Сума  (Наименование  на  типа  допълнително
възнаграждение)

Договор  доп.  възн.  -  Забележка  (Наименование  на  типа  допълнително
възнаграждение)

Полетата  се  добавят  на  база  настройките  на  модул  Човешки  ресурси,
Типове допълнителни възнаграждения за всяко поле, което е с включена отметка
Участва в справки и ведомости.

Други
Към контекстното меню, прикрепено към  Списъците за избор (падащите

списъци за избор на стойности в поле) е добавена точка Настройки на шрифтове



и цветове. Тя активира подменю за настройки По колони, По редове и По условия,
аналогично на точките компонента за обработка на таблична информация (Грид).

В прозорец Изпращане на електронни писма, за писма, които са в HTML
формат е добавена възможност за преглед на писмото преди изпращане. Прегледът
става по два начина:

В страница Съдържание е  добавена отметка  Преглед (видима само при
писмо в HTML формат). При включване на отметката, в дясно от съдържанието, се
визуализира писмото в HTML.

Нова точка Преглед на съдържание към контекстното меню на грида с
писмата записва  HTML файл в темп директорията и го отваря с подразбираща се
програма.

Дадена е възможност за разместване на страниците в прозорците за  Оглед,
Визуализация,  Добавяне,  Редакция на документи,  както  и  в  прозорците  за
обработка на номенклатури. Разместването става при  Отключени контроли чрез
влачене с помощта на десния бутон на мишката.

При ползване на Тип действие Експорт в електронна таблица (шаблон)
от  бланки,  при  попълване  на  данни  от  таблици,  в  индикатора  е  добавена
информация  за  текущия  ред,  броя  редове  и  името  на  таблицата,  която  се
попълва в момента. Дадена е възможност и за прекратяване на процеса.
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