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Потребителски номенклатури и структури
Добавено  е  право  Редакция към  потребителските  номенклатури  и

структури.  Правото  се  отнася  за  цялата  номенклатура  или  структура,  а  не  за
отделни възли в йерархиите или отделни елементи. Правото се определя или чрез
прозорец  Сигурност,  или  чрез  прозорец  Потребителски  номенклатури  и
структури.  Възможно  е  определяне  на  правото  и  за  всички  потребителски
номенклатури  и  всички  потребителски  структури,  аналогично  на  правото
Видимост.

Модул Документи
При  подготовка  на  данни  за  Бланки са  включени  всички  полета  на

номенклатура  Лица (от  компонент  Лица)  и  всички  полета  от  номенклатура
Автопарк (от компонент Автомобили). 

Включена  е  стандартната  функционалност  за  копиране  на  редове  (F9)  в
списъчните  компоненти  към  документите  (Списък  стоки,  Стоки  по  позиции,
Стойности по позиции, Валути по позиции, Разпр.по аналит, Разпр. По структури,
Контировка).  Да се  има  предвид,  че  функционалността  функционира  добре  при
маркиране редове (F4 или Ctrl Ляв бутон на мишка). При маркиран блок (F7, F8) е
възможно  да  не  се  копират  качествено  всички  полета  (проблемни  са
номенклатурните полета).

Администраторски инструменти
Към помощния файл са включени теми, описващи модула.
Развит е елементът  Допълнителни функционалности (виж описанието в

помощния файл).

Модул ТРЗ
За Базовите полета Часове КТ, Часове ТД, Брой деца за детски добавки,

Брой на неосигурени членове на семейството, База болнични Осигурител, База
отпуск е променена Функцията за обобщаване от Сума на Максимум.

Модул Хонорари
В  Общи  настройки на  модула  е  добавена  отметка  Нулирай

отрицателните остатъци.  Въздействието на настройката се състои в това,  че
когато е  включена, при редакция на хонорар,  в таблицата за избор на договори,
полетата  Часове  (остатък),  Сума  (остатък) се  нулират  ако  изчислената  им
стойност е отрицателна.



Други
По предложение на разработчика на ПП B3i Ада софт ООД, са направени

корекции в схемата на комуникации между двете системи.
Положени  са  усилия  за  ускоряване  на  справки  от  видове  Оборотна  по

структури, Хронологична по структури, Оборотна обобщена по структури.
При  редакция  на  начално  счетоводно  състояние е  добавена  забрана  за

редакция  на  полетата  Сметка и  Тип  счетоводно  състояние при  наличие  на
разпределение по аналитичности и/или структури.

Отстранени грешки и неточности
В  прозорец  Настройка  на  автоматична  номерация е  отстранена

заблуждаваща  инициализация  на  поле  Големина  на  номера.  До  момента,  за
номерация с неопределена дължина се визуализираше препоръчителна дължина 10.
С  настоящата  промяна,  дължината  се  визуализира  така  както  работи,  т.е.  при
неопределена дължина се визуализира 0 (нула).

Отстранен  е  проблем  свързан  с  прескачане  на  номерации,  които  се
инициализират  При запис на документа.  Проблемът се е проявявал, когато при
записа е възниквала непредвидена грешка.

Отстранен  е  проблем  проявяващ  се  в  някой  случаи  на  замяна  на  пакет.
Проблемът  се  е  проявявал  във  визуализация  на  съобщение  за  грешка  от  вида
Invalid  authorization  specification.  Не са  настъпвали никакви проблеми в самите
данни и единственият проблем е в появата на съобщението.

Отстранен  е  проблем  свързан  с  модул  Бланки.  Отнася  се  до  дясно
подравняване на константни текстове и резултати от обработка на низове в елемент
табулиран текст. Изкуствено е бил добавян един интервал отзад и това е водело
до неподравняване на текста.

Отстранен  е  проблем,  проявяващ  се  при  Прекратяване  на  отпуск.
Проблемът  се  е  проявявал  само  когато  полето  На  работа на  от  заповедта  за
прекратяване съвпада с полето От дата на заповедта за отпуск и се е изразявал в
това че не се възстановяват дните полагаем отпуск. 
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