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Модули Човешки ресурси и ТРЗ
Направена е корекция при подготовка на данните за НОИ за Приложение 9

и Приложение 10 по Наредбата за обезщетенията. Корекцията засяга данните в
таблица „Работни дни или работни часове ...“. Корекцията се състои в това, че за
един и същи ред се подават данни  само за едно от двете полета –  Раб.дни или
Раб.часове.  До  момента  се  подаваха  данните  такива  каквито  са  вписани  в
таблицата, включително и стойност „0“. След промяната за едно от полетата ще се
подаде стойност „“ - празен низ. 

В  прозорец  Ведомости,  при  създаване  на  Коригираща  ведомост е
допълнена  функционалността  с  копиране  на  данни  от  водещата  ведомост  за
Отпуски, Болнични, Работни дни по чл. 114 и 114а. По този начин се гарантира,
че преди пускане на обработка за новосъздадената коригираща ведомост тя ще е
идентична с ведомостта, на база на която е създадена.

Направена  е  корекция  в  стандартната  формула  за  изчисляване  на  поле
Основа ДОО брутно възнаграждение.  Корекцията  е  в  частта  на  регулиране на
полето на база на Минимален осигурителен доход. До момента при изчисляване на
Минимален  осигурителен  доход за  отработеното  време  са  се  отчитали  само
отработените дни, но не и отработените часове. С направената промяна се отчитат
и  отработени  часове,  като  промяната  ще  се  отрази  само  за  лица,  работещи  по
график или при полагане на извънреден труд.

Автоматични архиви
Променена  е  логиката  за  вписване  на  дата  на  последно  стартиране  на

автоматичните архиви. До момента се вписваше датата на приключване на архива, а
с промяната се вписва датата на стартиране на процеса по архивиране. 

Промяната  е  направена във  връзка  с  това,  че  при наличие на  множество
пакети от  данни и стартиране на  процеса  в  края  на  деня (23:30 например)  има
вероятност в рамките на деня да не се изпълни процедурата за всички пакети. По
този начин, при настройка за ежедневни архиви ще се получи прескачане на дни за
архивиране (ще се архивира през ден, а не всеки ден). С промяната този проблем се
игнорира.
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