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Модул Документи
Към списъчните компоненти в документи (Списък стоки, Стоки по позиции,

Стойности по позиции, Валути по позиции,  Контировка,  Анал.разпр.,  Разпр.  по
структури, Прикрепени файлове) е включена функционалността на  Компонента
за  обработка  на  таблична  информация Изгледи (за  съхранение  на  различни
изгледи на табличната информация).

Прилагане на политиките за пароли
В прозорец Сигурност, при добавяне и редакция на Оператори на системата

са добавени настройките:
Прилагане  на  политиката  за  пароли –  определя  дали  е  задължително

спазване на изискванията за сложност на паролата.
Прилагане на правила за изтичане на валидност на пароли – определя дали

се изисква смяна на паролата на определено време. За да се включи тази настройка,
задължително трябва да е включена предходната.

Потребителят  трябва  да  смени  паролата  при  следващо  влизане –  за
новодобавени  оператори  или  на  такива,  на  които  им  е  сменена  паролата  от
администратор,  определя  дали  се  изисква  задължителна  смяна  на  паролата  при
първо стартиране.

Новите настройки са Отметки (по подразбиране изключени). 

Новите настройки НЕ са налични за Групи от Домейн.

Бележка:
Настройките за изискване към паролите зависят от настройките на ОС

на  сървъра.

Във връзка с новодобавените настройки са направени промени при вход в
системата.  Ако  валидността  на  паролата  е  изтекла  или  се  изисква  промяна  на
паролата при първо стартиране се стартира процедура по промяна на парола.

Процедурата по промяна на паролата изисква на клиентската станция да има
инсталирани един от няколко Provider-и за връзка с MS SQL Server (различни от
стандартния,  който  се  използва  до  момента).  Чрез  тях  е  възможно  при  самото
свързване с  базата  да се въведе стара-нова парола и  да бъде сменена.  Ако не е
наличен никой от въпросните Provider-и ще се визуализира съобщение за грешка и
потребителят ще трябва да се обърне към Администратор за съдействие.

Очаква се да е наличен поне един от следните Provider-и:



Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)
SQL Server Native Client (SQLNCLI11 или такъв започващ с SQLNCLI)

Други
Към помощния файл е добавена тема Настройки на компоненти от клас

Стойности по позиции.
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