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Модул Документи
В  настройки  на  документи,  Потребителски  формули  и  Потребителски

контроли е даден достъп до следните полета, свързани към Заглавна информация:
Тип на отваряне (0-Нов; 1-Ред.; 2-Виз.) - служебно име KindOpen;
Тип на зареждане (0-Станд.; 1-Копие; 2-Сторн.) - служебно име LoadType.
Новите  полета  могат  да  участват  в  изрази,  но  не  могат  да  получават

стойности – инициализират се служебно, в зависимост от начина на създаване на
документа.

При описание на бланки са добавени следните полета:
Тип на отваряне ID
Тип на отваряне  
Тип на зареждане ID
Тип на зареждане

Разширяване на функционалността Състояние

Целта на измененията е да се развие функционалността  СЪСТОЯНИЕ за
всички  номенклатури  (стандартни  и  потребителски),  които  по  някакъв  начин
участват в Счетоводните състояния по Аналитични сметки и по Структури.

В  Прозорец  Потребителска  структура  … към  контекстното  меню,
свързано към основната таблица  е добавена точка Състояние. Тя отваря прозорец
Състояние,  с  информация  подготвена  на  база  на  текущия  или  селектираните
елементи или групи от структурата.

За  Потребителските  номенклатури  и  за  някои  стандартни  номенклатури
(Шаблони,  Лица,  Аналитичности,  Автопарк,  Дълготрайни  активи)  към
контекстното меню, свързано към основната таблица  е добавена точка Състояние.
Тя  отваря  прозорец  Състояние,  с  информация  за  счетоводни  състояния  по
аналитичности  и  структури  подготвена  на  база  на  текущия  или  селектираните
елементи или групи от структурата. 

За таблица Връзки със структури в прозорец Сметкоплан, към контекстното
меню е добавена точка Състояние. Тя отваря прозорец Състояние, с информация
за състоянието на структурата по селектираните връзки.

За стандартни номенклатури Стоки и услуги, Контрагенти, Обекти, Валути е
разширена функционалността за визуализация на  Състояние, като е допълнена с
информация за счетоводни състояния по аналитичности и структури.



Участието  на  даден  елемент  от  номенклатура  в  счетоводно  състояние  по
Аналитичности се определя от това дали тази номенклатура и съответните избрани
елементи участват като аналитичност на счетоводни сметки.

Участието  на  даден  елемент  от  номенклатура  в  счетоводно  състояние  по
Структури  се  определя  от  това  дали  тази  номенклатура  и  съответните  избрани
елементи  участват  като  основно  поле  или  като  периодично  поле  формиращо
състояние в някоя структура.

Добавяне на функционалност Участие в
номенклатури/структури 

За  номенклатури,  които  участват като  полета  в  Потребителски
структури и  Стандартни  номенклатури е  даден  достъп  до  тези  записи  от
съответните таблици, в които участват съответните елементи на номенклатурата.

Промените са в две направления:
Добавяне  на  функционалност Участие  в  номенклатури/структури за

всички  Потребителски  номенклатури  и  за  част  от  стандартните  номенклатури
(Стоки и услуги, Контрагенти, Обекти, Шаблони, Лица, Валути, Аналитичности,
Сметкоплан, Автопарк, Дълготрайни активи);

Добавяне на нов  режим на работа на прозорците за обработка на данни за
номенклатури на база Филтрирана извадка за всички Потребителски структури и
за  част  от  стандартните  номенклатури  (Стоки  и  услуги,  Контрагенти,  Обекти,
Шаблони, Лица, Аналитичности, Сметкоплан, Автопарк, Дълготрайни активи). В
този режим не е допустимо добавяне на данни, а само редакция и изтриване.

Пример  за  ползване на  функционалността   Участие  в
номенклатури/структури в  комбинация  с  разширената  функционалност
Състояние:

При наличие  на  потребителска  номенклатура  Тип контрагент  с  елементи
Краен клиент и Дистрибутор;

За  номенклатура  Контрагенти  е  добавено  допълнително  поле  Тип
контрагент, свързано с потребителската номенклатура;

Описана е структура Разчети по фактури с основно поле Контрагент.
Чрез функционалността  Участие в номенклатури/структури, активирана в

номенклатура Тип контрагент  за елемент  Дистрибутор ще се активира прозорец
Контрагенти  (филтрирана  извадка).  В  тази  извадка  ще  са  налични  всички
контрагенти, които чрез полето си Тип контрагент са определени като Дистрибутор.
Чрез  селекция  на  част  или  всички  контрагенти  в  този  прозорец  Контрагенти
(филтрирана извадка) и активиране на Състояние, ще се визуализира състояние по
структура  Разчети по фактури, в което участват селектираните контрагенти. Т.е.
има достъп (макар и непряк) до състояние на Дистрибутори по структурата Разчети
по фактури.

Банкови сметки към Контрагенти и Обекти
Към списъците с банкови сметки в номенклатури Контрагенти и  Обекти

са добавени нови полета:



Тип  банкова  сметка -  свързано  с  нова  едноименна  стандартна
номенклатура;

Валута – свързано към стандартната номенклатура Валути.

Двете  полета  са  достъпни  и  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ при  въвеждане  на
банкови сметки.

Те са достъпни при описание на Изгледи и Бланки към документи.

Други
Коригирана е логиката на именуване при създаване на копие на различни

обекти на системата. До момента, изразът „Копие на“ се добавяше в началото на
наименованието на създаваното копие. С настоящата промяна новото наименование
се допълва в края с „ - Копие“. Целта на промяната е създаденото копие да остане
до оригинала при наложена азбучна наредба.

В помощния файл са добавени темите:
ТСПО по два договора за едно лице
Регулиране на база болнични осигурител

Прозорец Описание на справка по множество таблици
Прозорец  Справка по множество таблици

Прозорец Типове състояния
Прозорец Типове счетоводни състояния

Настройки на Заглавна информация
Настройки на компоненти от клас Контрагент
Настройки на компоненти от клас Стойности
Настройки на компоненти от клас Валути
Настройки на компоненти от клас Връзка с документ
Настройки на компоненти от клас Стойности
Настройки на компоненти от клас Валути
Настройки на компоненти от клас Дата
Настройки на компоненти от клас Шаблон
Настройки на компоненти от клас Връзка с документ

Направена е корекция в помощния файл по теми свързани с настройки на
различни класове компоненти както и на темите: 

Въвеждане  на  болнични листове  при  застъпени периоди  на  временна
неработоспособност;

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