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Множествено обновяване на пакети
В Сервиз/Пакети е коригирана функционалността  Обнови всички пакети.

Целта на промяната е да има възможност за частично обновяване. т.е. на част от
пакетите.  Втората  цел  е  да  може  еднократно  да  се  посочат  на  параметрите  по
обновяване с възможност за прекъсване.

Промяната е реализирана като в прозорец  Списък пакети за обновяване е
дадена  възможност  за  изтриване  на  редове  в  таблицата,  която  първоначално  е
заредена с имената на всички необновени пакети.

Втората част на промяната е реализирана, като в диалога за архивиране на
пакет  преди  обновяване  е  добавен  бутон  Да (с  прилагане  на  настройката за
архивиране  за  оставащите  пакети).  Ако  се  активира  този  бутон,  ще  покаже
индикатор  с  възможност  за  прекъсване  на  процеса  (след  завършване  за
обновяването за пакет, за който то вече е стартирало). В този случай е намалено и
времето за изчакване от 5 на 0 секунди след обновяване на пакет.

Модули ЧР и ТРЗ
При попълване на данни за БПН от Ведомости, които са индивидуални (за

самоосигуряващи се),  е допълнена функционалност за разграничаване на лицата
дали са с ЕГН. Ако не са с ЕГН, вместо да се попълва поле ЕГН задълж.лице, се
попълва поле ЛНЧ задълж. лице.

В  Настройка  на  Човешки  ресурси за  Заповеди  за  отпуск е  добавена
настройка Начин за изчисляване на състояние и проследяване на хронология по
отпуски.  Настройката  представлява  група  за  избор  на  вариант  със  следните
възможности:

Според От дата (на отпуск)
Според Дата (на заповедта)
По подразбиране е маркирана Според От дата (на отпуск), което съвпада с

досегашната схема на работа на програмата. 
С добавената настройка се дава възможност като водеща дата да се посочи

датата на заповедта за отпуск и спрямо тази дата да се изчисляват остатъците за
отпуск, независимо в кой период ще се ползва самия отпуск.

При  промяна  на  настройката  се  извършва  контрол  за  наличие  на
приключване за модул Човешки ресурси, което да попада между Дата и От дата
за някоя заповед за отпуск.



Ако  има  такова  приключване  се  извежда  съобщение  Не  е  допустима
промяна на настройка "Начин за изчисляване на състояние и проследяване на
хронология  по  отпуски"  при  наличие  на  Приключване  за  модул  "Човешки
ресурси" на дата, която е между "Дата" и "От дата" за някоя заповед за
отпуск. В детайли се извежда списък от проблемните приключвания.

Модул Документи
В настройка на стокови компоненти (Списък стоки и Стоки по позиции) за

общия  възел  на  компонента,  в  секция  Други  е  добавена  отметка  Снимка  за
стока/услуга от номенкл. в БЛАНКИ. 

В  настройка  на  компоненти  от  клас  Стоки  по  позиции са  добавени  и
отметки Снимка за Контрагент от номенкл. в БЛАНКИ и Снимка за Обект от
номенкл. в БЛАНКИ.

Коригирана е подготовката на данни за бланката, като е съобразена с новите
настройки.

При подготовка на данни за бланка са добавени като самостоятелни текстови
полета с дължина 4000 полетата от номенклатура Стоки и услуги Допълнителна
информация и   Допълнителна  информация  2.  Аналогично  и  полетата
Допълнителна информация и   Допълнителна информация 2 от  документа са
добавени като самостоятелни полета с дължина 4000.
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