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Модули на системата
Включен е нов модул  Известия, който дава възможност за активиране на

известия  към потребителите  на  системата.  Тези  известия могат  да  се  генерират
ръчно или на база на определени събития възникващи в системата.

При работа в  Демонстрационен режим или ако модулът не е включен в
лиценза, изпращането на известия е ограничено до 50 броя. Едно известие може да
бъде изпратено едновременно до повече от един потребител и като брой се отчита
изпратеното известие до всеки потребител.

Детайлна информация за новия модул може да намерите в помощния файл,
тема Прозорец Известия.

Модул Хонорари
Към хонорарите са добавени нови две изчислими полета - Хонорар - Общо

осигуровки работодател и Хонорар - Общо разходи работодател.

Модул ЧР
В  документ  Прекратяване  на  отпуск е  добавено  поле  отметка  Не  се

анализира при обработка на ведомости. Новото поле се анализира при обработка
на ведомостта и маркираните чрез него прекратявания не влияят на обработката.
Добавена е настройка за инициализирането на полето при нов документ. 

Прозорец Пакети
Към контекстното меню е добавена точка Администриране на пакета. Към

тази точка,  като подточки са преместени  Консистентност на физическо ниво,
Компресиране, Зачистване на данни от пакета, Анонимизиране на данни от
пакета. 

Добавена е и нова точка Възстановяване (rebuild) на индекси. Новата точка
активира  едноименен прозорец,  който е  предназначен  за  извличане на  данни за
състоянието на индексите и за тяхното възстановяване (преиндексиране).  Повече
информация може да намерите в темата  Прозорец Възстановяване (rebuild)  на
индекси от помощния файл

Други
В настройки на документи, за компоненти от класове Списък стоки, Стоки

по позиции, Стойности по позиции, Валути по позиции са добавени събития
При промяна на <поле от тип цяло число>. До настоящата версия имаше събития за
полета от тип Дата, Реално число, Логическо.



Отстранени грешки и неточности
Отстранен е проблем, който се проявява при зареждане на данни от Адакта,

Корона 2, Скиптър, Х-Мениджър. При опит за зареждане се е стигало до следната
грешка: 

Network initialization failed.
Permission denied.
File: C:\PDOXUSRS.NET
Directory: C:\
След  корекцията,  файлът  C:\PDOXUSRS.NET  се  създава  във  временната

папка на ОС.  
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