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Пренасяне на информация за оператори при смяна на SQL
SERVER

При  необходимост  от  смяна  на  MS  SQL  SERVER,  основна  трудност
представлява  преносът  на  акаунтите  на  операторите.  В  настоящата  версия  са
добавени функции за съхранение на информация за акаунтите в главната база и за
последващо ползване на тази информация след прикрепяне на базите данни към
новия SQL SERVER.

В Сервиз/Сигурност към таблица Оператори са добавени две нови точки в
контекстното меню:

Съхраняване  на  информация  за  операторите  (за  пренасяне  на  нов
сървър)  -  На  база  на  предоставена  от  MS  SQL  функционалност,  съхранява
необходимата информация за всеки оператор, който има настроен MS SQL Server
акаунт в таблицата с оператори. 

Зареждане  на  информация  за  операторите  (след  пренасяне  на  нов
сървър) – Видима е само ако има оператори без акаунт и за поне един от тях има
съхранена информация в таблицата с оператори. При активиране, създава (ако не
съществуват) съответните  акаунти,  свързва  ги  към  съответните  оператори  и
настройва нивата на достъп до съответните пакети.

Модул Документи
За компоненти от клас Списък стоки, при настройка на списък за избор от

вид Състояние по стоки, във видими полета са добавени полета от състоянието,
свързани с Падеж, Обект, Контрагент, Документ. Тези полета до момента бяха
достъпни, само ако класът на компонента е Стоки по позиции.

При  запис  на  документи  е  приложена  функционалност  за  премахване  на
данни  за  Час:Минути:Секунди от  поле  Дата на  Заглавната  информация.
Наличието  на  информация  за   Час:Минути:Секунди е  създавало  проблем  при
изчисляване на състояния към дата.

Модули Човешки ресурси и ТРЗ
Във връзка  с възникнал казус:



Лице  има  два  договора  (ТД1-основен  и  ТД2-допълнителен)  с  един
работодател А.

В месец февруари 2022 година лицето има трудово възнаграждение по ТД1
в размер на 2000.00 лв.

В същия месец трудовото му възнаграждение по ТД2 е в размер на 1500.00
лв.

В същия месец лицето има болничен лист за 3 дни болнични за сметка на
НОИ.

По  ТД1  се  изчисляват  здравноосигурителни  вноски  върху  брутно
възнаграждение с основа 2000.00 лв. и проценти 4.8 и 3.2 съответно за сметка на
работодател и на лицето.

По  ТД1  се  изчисляват  вноски  за  здравно  осигуряване  за  времето  на
нетрудоспособност върху   сумата 97.50 лв.  = (3/20)*650.00  и  проценти 4.8  за
сметка на работодател.

е направено запитване към НАП. На база на отговора от НАП е направена
следната промяна:

При подготовка на данни за Декларация 1 – 2015, ако полетата Основа за ЗО
в/у  брутно  възнаграждение и  Основа  ДОО  брутно  възнаграждение  имат
различни стойности се попълват два реда в Декларация 1 – 2015. Всеки от тях се
получава на база досега подготвяния запис след нулиране на определени полета. 

Първият  запис  отразява  всичко  свързано  със  социалното  осигуряване  и
Брутно възн. (21) се попълва на база на  Основа ДОО брутно възнаграждение. 

Вторият  запис  отразява  само  информацията  свързана  със  здравно
осигуряване и Брутно възн. (21) се попълва на база на  Основа за ЗО в/у брутно
възнаграждение.

Към модул Човешки ресурси, за  Договори и ДС са публикувани следните
бланки за изтегляне от интернет:

Искане за плащане по банкова сметка;
Декларация трудова книжка;
Служебна бележка за инструктаж;
Декларация заболявания.

Модул Хонорари
В документите Договори и Хонорари е приложено закръгляне до 0.01 лв. за

полетата  Тарифа и Сума.

Помощен файл (Хелп към системата)
Добавени  са  две  нови  основни  теми:  Технологии  по  настройка  на

системата и  Технологии  по  експлоатация  на  системата.  Всяка  от  тях  ще
съдържа списък  подтеми.  В  тази  версия,  към  първата  тема  е  добавена  подтема



Зареждане на данни чрез XML, а към втората, в подтема По модул ЧР и ТРЗ са
добавени следните теми:

Отчитане и изплащане на изв. труд при работа с и без график както и при
СИРВ;

Обезщетение по  Чл. 222, Ал. 1 от КТ;
Въвеждане  на  болнични  листове  при  застъпени  периоди  на  временна

неработоспособност;
Прекратяване на майчинството и връщане на работа.

Добавени  са  теми  свързани  със  следните  елементи  от  описание  на
потребителски справки:

Прозорец Характеристики на полета
Прозорец Параметри
Прозорец Условия
Прозорец Настройка за разгръщане
Прозорец Сортиране при описание на справка
Прозорец Настройка на Меню за избор
 

Други
Направени са корекции при копиране на записи в номенклатури при наличие

на настройка за автоматично попълване на полета Шифър и/или Шифър 2. До този
момент автоматично се попълваха тези полета при наличие на настройка само АКО
НЯМАТ  СТОЙНОСТ.  Условието  да  нямат  стойност  създаваше  проблем  при
копиране на един или повече записи с клавиш F9. 

С направената промяна автоматичното попълване на база на Настройка за
инициализация за съответната група или  Автоматична номерация (на база на
група) за  номенклатури  Аналитичности и  Стоки  и  услуги се  прилага  и  при
копиране с F9. 

Отстранени грешки и неточности 
Отстранен е проблем свързан с визуални настройки, който се е проявявал

при отваряне на прозорец Основна информация и се е състоял в липса на данните
в левия панел (йерархичната структура от елементи).
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