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Версия 4.59.0
Прилагане на разделител между хиляди за реалните числа
До настоящата версия, СКИПТЪР(i) форматираше реалните числа без да
прилага разделител между хиляди. Изключения са правели местата, в които е било
възможно ръчно да се определи формат (например елемент Настройка на полета
при описание на справки).
При реализацията на промените са поставени следните цели:
Да може да се запази изцяло досегашната схема на форматиране на реалните
числа.
Да се даде на повече места в програмата да се определя формат за реални
числа с прилагане на разделител между хиляди.
Да може лесно да се включи опция Прилагане на разделител между
хиляди, която да е валидна за всички пакети данни на даден сървър, само избрани
пакети или само за определени функционални области от избран пакет.
Да може за определени места в програмата, въпреки че е активирана опция
Прилагане на разделител между хиляди, да се запази досегашния формат, т.е. без
прилагане на разделител.
Целите са постигнати по следния начин:
След обновяване на програмата, ако администратор на системата или на
пакета данни не предприеме някакви действия, начинът на функциониране на
програмата няма да се промени.
Освен споменатите Настройка на полета при описание на справки,
възможност за определяне на формат с прилагане на разделител между хиляди е
дадена и при Описание на потребителски номенклатури и структури, както и
при Настройка на стандартни номенклатури - Допълнителни полета. За да се
определи прилагане на разделител между хиляди за дадено поле, неговият формат
трябва да започва със символ запетая. Например ,0.000. При така определен
формат, числото 1234567.891 ще се визуализира 1 234 567.981 (при определен
разделител за операционната система интервал) или 1,234,567.981 (при определен
разделител за операционната система запетая).

В Сервиз/Общи настройки е добавена секция Прилагане на разделител
между хиляди.
Секцията съдържа множество отметки, които са йерархично зависими.
Първата отметка и най-високо в
йерархията е с име За сървъра. Допуска
само две възможни стойности –
Включена
и
Изключена.
По
подразбиране след актуализация е
Изключена. Може да бъде променяна
само от Администратор на системата.
Когато е Изключена се счита, че по
подразбиране за сървъра не се прилага
разделител между хиляди.
Следващите отметки са в обща
група За пакета. Те могат да се променят
само от Администратор на системата или
Администратор на пакета.
Първата отметка от групата За
пакета е Общо за пакета. Тя има три
възможни стойности Включена,
Изключена
и
Неопределена.
По
подразбиране е Неопределена. Когато
отметката е Неопределена се счита, че
Пакетът наследява настройката За
сървъра.
Следващите отметки от групата За пакета определят прилагането на
настройката за отделни функционални модули. Те също имат три възможни
стойности - Включена, Изключена и Неопределена. По подразбиране са със
стойност Неопределена. Когато отметката е Неопределена се счита, че съответната
област наследява настройката Общо за пакета.
При включена настройка за прилагане на разделител между хиляди за даден
Сървър/Пакет/Функционална област, за да се подтисне тази настройка за конкретно
числово поле трябва неговият формат (ако е допустимо определянето му) да е в
следния вид #0.000, т.е. да започва със символ диез.
Практическо приложение
Ако желаете да приложите разделител между хиляди за всички пакети данни
и всички функционални области е достатъчно да включите опцията За сървъра. На
база на подразбиращите се стойности Неопределена за останалите опции ще се
наследи включената отметка по всички пакети и функционални области.

Ако желаете да приложите разделител между хиляди за конкретен пакет и
всички негови функционални области е достатъчно да включите опцията Общо за
пакета, когато конкретният пакет е активен. На база на подразбиращите се
стойности Неопределена за останалите опции ще се наследи включената отметка
по всички функционални области.
Ако желаете да приложите разделител между хиляди за конкретен пакет и
конкретна негова функционална област, трябва да включите опцията за конкретната
функционална област, когато конкретният пакет е активен.
ВНИМАНИЕ:
Специално за функционална област Бланки е възможно да се получи
наследяване на формат с прилагане на разделител между хиляди, макар отметката
да не е включена. Причина за това е, че модул Бланки работи с предварително
подготвени таблици от данни и ако за тези таблици е приложен разделител, той ще
е активен и в модул бланки.
Да се обърне специално внимание, при включване на опцията, за
съществуване на функции за експорт на данни към външен софтуер (файлове за
банки, експорт на документи и др.), за да не се наруши формата на експорта.

Модул Човешки ресурси
Коригирани са контролите при завеждане, редакция и изтриване на
документи за Прекратяване на отпуск. До момента се контролираше дали самият
отпуск не участва в приключена ведомост. С направените промени:
При добавяне на документа за прекратяване на отпуск, при записа му се
контролира за участие на отпуска в приключени ведомости в периода (На работа
на - На работа до). Ако е празно полето На работа до, не се налага условие по
тази дата.
При редакция на прекратяване на отпуск се контролира, както за датите при
записа на документа, така и за датите преди редакцията на документа.
Аналогичен контрол се прави и при изтриване на прекратяване на отпуск.

Отстранени грешки и неточности
Отстранен е проблем, свързан с активиране на бланка от оглед документи,
при селектирани множество документи. Проблемът се изразява в некоректно
попълване на полета, които са ID на елемент от номенклатура за компоненти от
класове Контрагент, Обект и др., когато компонентът не е попълнен. Вместо да
идват стойности NULL са се попълвали поредни целочислени стойности.
Във версия 4.58.0 е направена промяна, която е увредила функционалността
Запазване на променлива, която се ползва при описание на бланки. В текущата
версия, грешката е отстранена. Дефектът се е проявил в бланките за печат на
Трудови договори и Допълнителни споразумения.

