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Модул Документи
Добавени са нови пунктове при трасиране работата с документи. Включени
са Показване на формата и InitializeComponents. По втория добавен пункт се
изброяват всички компоненти, които имат такъв метод във формат [Име на
компонент]/InitializeData.
В прозорец Видове документи (Бизнес логика/Видове документи), към
Права на достъп до екземпляри документи са добавени две нови права Добавяне на модели документи и Редакция на модели документи. Те се отнасят
за създаването и редакцията на Модели (макети) документи, които се ползват в
оперативната работа на завеждане на документи.
Оптимизиран е процесът по отваряне на прозорец Настройки на Вид
документ. Постигнато е ускорение, което е по-забележимо при работа с отдалечен
сървър.
В прозорец Добавяне/Редакция на документ е добавена функционалност за
замяна на съществуващ модел. При натискане на бутон Модели документи, се
активира меню, което съдържа нова точка Запиши документа, като замениш
съществуващ модел. Коригиран е текстът на досегашната точка Запиши
документа като модел на Запиши документа като нов модел. Двете точки са
видими в зависимост от правата на потребителя, описани в предходния абзац.

Модул Социално осигуряване
Направена е корекция за Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ. При запис на
файл, за поле Флаг за ЕГН/ЛНЧ, ако стойността е 1 - СЛУЖЕБЕН, във файла се
вписва 2 - ЛНЧ. Коригирани са и контролите, за да не посочват стойността 1 СЛУЖЕБЕН като некоректна. Корекцията е направена, защото в спецификацията
на файла двата вида - ЛНЧ и СЛУЖЕБЕН - са вписани с един и същи код (2).
Отстранен е проблем при подготовка на данни за Декларация 1 – 2015 на
база ведомости за заплати. Не се е попълвало коректно полето Код НКИД (12.2).
Информацията се е вземала от данни за предприятието и е била една и съща за
всички лица.
След корекцията стойността се попълва на база поле Код по НКИД на
свързаното работно място към ведомостта. Така за всяко лице се подава кодът от
текущото му работно място.

Модул Човешки ресурси
За панел Активни договори, в страница Допълнителни възнаграждения,
размерът на поле Забележка е увеличен на 200 символа. Добавено е ново текстово
поле Допълнителни бележки с размер 500 символа.
Коригирани са екраните и процедурите свързани с горната промяна.

Модул Справки
Променена е схемата за попълване на справка от вид ЧР - Длъжностно
разписание (поименно). Промяната се състои в това, че се добавя по един ред за
всяко работно място, което има свободни бройки.

Други
В прозорец Печат на бланка е добавена функционалност за превъртане на
информацията чрез скролера на мишката, както в текуща страница, така и между
страниците. В помощния файл към прозореца е допълнена информация за всички
активни клавиши и комбинации от клавиши, които са активни в него.
Променена е схемата за актуализация на Скиптър(i) при активна опция

Поддържане на системните файлове на Скиптър(i) в главния
пакет. Заменени са двата последователни прозореца за Сваляне и
Качване на версия в един общ, който работи според конкретната
ситуация. Повече информация вижте в помощни я файл в темата
Инсталиране, конфигуриране и администриране на системата, подточка
Актуализация на системата.

Отстранени грешки и неточности
Отстранен е проблем при зареждане на пакет данни (Импорт или Замяна).
Проблемът се е проявявал при по-големи пакети. Стигало се е до грешка, поради
факта, че копираният файл в BackUp папката, съдържащ пакета, не е достъпен в
рамките на повече от 30 секунди след приключване на самото копиране.

След направената корекция, при неуспешно зачитане на файла с архива, се
появява диалогов прозорец с въпрос към потребителя дали желае да направи нов
опит.

