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Модул Документи

Направени промени при активиране на събития от типа  При промяна на ...

за всички списъчни компоненти. Промяната се състои в това, че при множествени

операции по добавяне, коригиране или изтриване на данни, събитието се активира

еднократно. Целта на корекцията е ускоряване работата на системата. 

За  компоненти  от  класове  Контрагент и  Обект е  добавена  настройка

Допълнителни видими полета. Настройката се активира от бутон Допълнителни

в  секция  Видими елементи.  Настройката  дава  възможност  да  се  изберат

множество полета, които да се визуализират след полето  Наименование. За всяко

от избраните полета се определя дали е Само за четене и дали е активиран Кодов

избор.  Полетата  с  активиран  Кодов избор работят  аналогично  на  поле  Шифър -

очаква  се  точно  изписване  на  съществуваща  стойност  и  при  Enter се  прави

автоматичен избор. 

Модул Хонорари

Коригирана  е  схемата  за  изчисляване  на  проценти  и  кодове  свързани  с

Видове  доход  по  граждански  договор (процент  данък,  необлагаем  доход,

необлагаеми разходи). До настоящата промяна, изчисленията се правеха на база на

поле От дата осигур.  След промяната базово поле е Дата (датата на изплащане). 

Дадена е възможност за множествено изтриване на Договори и Хонорари.

Помощ (Help)

Към помощния файл са включени  описания на  Прозорец  Уведомления  по

чл.123 ал.1 от КТ и Прозорец По наредбата за обезщетения.

Ограничен лиценз

Дадена е възможност за покупка на ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ за ползване на

СКИПТЪР(i).  За  разлика  от  стандартния  лиценз,  който  дава  вечно  право  на

ползване, ограниченият може да се ползва само в определения срок. След изтичане

на  срока  (с  добавен  седемдневен  гратисен  период),  системата  преминава  в

демонстрационен режим.  Ограниченият  лиценз се  предлага  за  не  по-малко  от

тридесет дни.  Цената на тридесетдневен ограничен лиценз се определя на 5% от

крайната цена на стандартния лиценз. Срокът за издаване на Ограничен лиценз е

5  работни  дни  от  заявяването  му.  Към  ограничения  лиценз  не  се  предлага

Инсталационен носител.

Други

В  модул  ДДС е  отстранена  е  грешка  при  попълване  на  VIES декларация.

Некоректно се е попълвало населеното място на подаващия.



Отстранен  е  проблем  в  проверка  за  консистентност по документи,

свързана  с разпределение  по структури. Проблемът се   е  проявявал  в некоректно

извеждане  като  проблемни  на  всички  документи,  съдържащи  аналитични

подсметки, които нямат връзка със структури. 

Ускорено е отварянето на сложни (на много нива) йерархични номенклатури.


