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Модул Права
Направена  е  сериозна  промяна  в  схемата  за  регламентиране  на  права  на

достъп.  Премахнати  са  точките  Сервиз/Оператори,  Сервиз/Роли,  Сервиз/Права,
Активни  сесии.  Добавена  е  точка  Сервиз/Сигурност,  която  включва
функционалностите на премахнатите точки в общ прозорец. Повече информация за
новия прозорец вижте в помощния файл, тема Прозорец Сигурност.

Модул Документи
В  Настройки/Общи към  поделемент  Събития е  добавено  действие

Актуализация  на  данни  от  шаблон.  Отваря  подменю  с  наличните  във  вида
документ компоненти от клас Шаблон. Действието е предназначено за автоматична
актуализация  на  Входящи и  Изходящи стоки  за  избрания  шаблон.  За  избран
компонент от клас Шаблон, действието е аналогично на преизбиране на елемент от
номенклатурата  шаблони.  Промените  по  свързаните  с  Шаблона стокови
компоненти зависят от настройките на самия компонент от клас  Шаблон,  а така
също и от настройките на стоковите компоненти.

Към схемата за трасиране на документи са включени точки от действията с
компоненти от класове Разпр.по аналит. и Разпр. по структури. Точките засягат
функционалността по зареждане на списъци при структури, подготовка на данни за
компонентите, при отваряне на данни за избор в аналитични разпределения.

При настройка на компоненти от класове Списък стоки и Стоки по позиции
е дадена възможност за ползване на полетата  Кол.осн. и  Кол. Доп.,  които дават
пропорцията  между  основната  мерна  единица  за  артикула  и  текущо  избраната.
Полетата са достъпни за настройките Видими полета и при описание на формули.

Други
В Компонент за обработка на таблична информация (Грид), за филтрите

по полета е добавена втора служебна стойност –  (Със стойност).  Когато е тя е
избрана  за  определено  поле,  в  извадката  попадат  само  редовете,  които  имат
НЕПРАЗНА стойност в полето.

Добавена  настройка  за  оцветяване  на  Активен  ред и  Активна  клетка.
Вижте повече информация в помощния файл, тема  Компонент за обработка на
таблична информация (Грид)

Отстранени грешки и неточности
Отстранен  е  проблем  при  работа  с  Групирани  ведомости в  модул  ТРЗ.

Проблемът се е проявявал при редакция на стойности в поле по което е включена
сортировка.



Отстранен е дефект проявяващ се при филтриране на данни в компонента
за обработка на таблична информация. Проблемът се е проявявал при настройки на
филтъра, търсещи съвпадение по завършващата част на текста.

Отстранен  е  дефект  проявяващ  се  при  зареждане  на  данни  от  Скиптър.
Проблемът  се  е  проявявал,  когато  в  пакета на  Скиптър  има  документи  с  дати
предхождащи датата на начално състояние в СКИПТЪР(i).

В модул ДДС е  отстранена грешка при контрола на  Дневник продажби.
Грешката  се  е  проявявала  при  сделки  по  член  163а,  в  които  получател  е  лице
регистриране по ЗДДС. Некоректно е посочвано несъответствие между  Данъчна
основа и ДДС при ДО 20%.
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