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Модул Документи
Ускорена  е  работата  в  прозорец  Оглед  на  документи при  наличие  на

компоненти Разпр. по структури.
При описание на Изглед по документи е дадена възможност за ползване на

Заглавна  информация.  По  този  начин  полетата  Дата,  Номер и  Бележка от
заглавната информация на определен клас документи, могат да бъдат поставени в
поле  от  изгледа.  Дадена  е  също  възможност  за  избор  на  поле  ID за  класовете
компоненти, които съдържат такова (Контрагенти, Обекти ...). Дадена е възможност
и за избор от специална секция Изчислими полета, която се добавя служебно към
всеки  клас  документи.  В  нея  се  визуализират  полета  добавени  в  прозорец
Администраторски инструменти (виж по-долу).

Към  основната  таблица  на  документите  са  добавени  две  нови  полета  –
Коментар (текстово до 100 символа) и  Статус (номенклатурно поле).  Тези две
полета не са достъпни при добавяне, редакция и визуализация на документи. Те са
предназначени за визуализация и редакция през огледа на документите. Редакцията
става чрез две едноименни на полетата точки в контекстното меню. Всеки оператор,
който има достъп до огледа на документите има право да коригира тези полета. В
зависимост  от  настройките  на  документа,  направените  промени  се  вписват
промените  в  хронологията  на  промените  по  документа.  Самата  хронология  на
промените  е  разширена  с  две  полета  –  Тип на  редакцията и  Информация за
редакцията. За всеки вид документи има възможност да се определи кои статуси
са достъпни. Това става чрез детайлна таблица Достъпни статуси към основната
таблица на Видовете документи.

Модул Бланки
При  описание  на  Бланки,  към  менюто  за  ползване  на  Променливи са

добавени две нови точки -  Папка на Скиптър(i) и  Системни променливи. Чрез
Папка  на  Скиптър(i) е  достъпен  пътят  до  програмата  от  гледна  точка  на
клиентската станция. Променливата е полезна за достъп до подпапки на папката на
инсталация, особено при наличие на локални инсталации по клиентските станции.
Полезна  е  и  за  посочване  на  пътя  до  AddIns  при  наличие  на  индивидуално
разработена допълнителна функционалност. Чрез точка Системни променливи се
отваря прозорец за избор от наличните в операционната система променливи. Като
пример  може  да  се  ползва  променливата  USERPROFILE,  която  допълнена  с
\desktop (USERPROFILE\desktop) ще даде път де работния плот на потребителя.

В  Общи  настройки/Допълнителни  настройки,  на  местата,  където  до
момента  можеха  да  се  ползват  Полета и  Параметри е  дадена  възможност  за
ползване и на  Променливи.  Полезно е при определяне на пътища до файлове и
използване на описаните нови променливи по-горе.

За бланки с  Типове действие Данни за документ,  Фискално устройство,
Активиране на функционалност и  Данни за списък от документи е  коригирана



схемата на попълване с цел ускорение. Промяната се състои в това, че не се ползва
компонента за визуализация в Редактор, а по опростен компонент.

Добавена е функционалност с  ID 14 за  Отваряне на форма за изпращане
на e-mails.

Администраторски инструменти
В елемент  Замяна и/или изтриване на елементи от номенклатура, при

използване  на  функционалността  Избери  всички  неизползвани  елементи,  за
номенклатурите  определени  за  специфично  ползване  (маркирани  са  в  прозорец
Номенклатури  със  специфично  ползване)  е  допълнена  функционалност  за
освобождаване  на  тези  данни  от  служебните  таблици,  които  са  недостъпни  за
потребителя. Преди тази добавка, елементи, които не участват (видимо) в никакви
документи не се предлагаха за изтриване.

Елементът  Индивидуални  процедури е  преименуван  на  Индивидуални
процедури/функции и  към него  е  добавен  поделемент  За  изчислими полета в
изгледи.  Функциите  за  изчислими  полета  в  изгледи  дават  възможност  за
разширяване на характеристиките при оглед на документи и справки. Примерни
такива функции могат да бъдат за визуализация на последното участие на текущия
документ в друг (например Проформа фактура участва във Фактура или Фактура
участва в плащане). Възможно е да се опишат и функции за визуализация на данни
от различни състояния по документите (например остатък за плащане по фактура).
Добавените тук индивидуални функции стават достъпни при описание на изгледи
по документи. При обновяването на пакетите, автоматично се добавят две функции
-  Последно участие в документ и  Последно участие във връзка с документ. И
двете функции изчисляват и визуализират в едно общо поле Вид,  Номер,  Дата и
Бележка от документа, в който последно е участвал текущият. Разликата между
двете функции е, че първата проверява участие в компоненти от класове Връзка с
документ, Стоки по позиции, Стойности по позиции, Валути по позиции а втората
само в компоненти от клас  Връзка с документ.

Модул Човешки ресурси
В данните за работните места, на полето Бр.работни места е сменен типа

от цяло на реално число. Целта е да се поддържа информация и за половин или
четвърт щатна бройка.

В справките от вид ЧР - Заповеди за отпуски за период са добавени полета
Работни дни в  периода и  Брой прекратявания.  Първото  визуализира  броя на
дните  от  дадения  отпуск  попадащи  в  периода  на  справката.  Отчитат  се  и
прекратяванията и изчисленията се извършват на база на актуалното състояние на
данните свързани с работните и почивни дни. Второто поле е индикатор за наличие
на прекратявания.

В заповедите за отпуск е добавено поле  Брой работни дни по заповед. За
разлика  от  досега  съществуващото  поле  Брой  работни  дни  новото  поле  не
анализира прекъсванията.



Дадена  е  възможност  чрез  допълнително  споразумение  да  се  промени
договор по заместване, така че да се освободи от връзката със замествания договор.

Други
За  Счетоводни  справки,  свързани  с  аналитични  подсметки  е  променена

логиката за селекция на елементи при наличие на втора аналитичност. До момента,
ако  се  изберат  елементи  само  от  първа  (или  само  от  втора)  аналитичност,
програмата считаше че  НЯМА направена селекция. На база на логиката,  че при
липса  на  избрани  елементи  справката  се  попълва  за  ВСИЧКИ елементи  се
получаваше така че при избрани няколко елемента само от една аналитичност се
попълва справка за всички аналитичности от всички сметки. С настоящата промяна
, ако за дадена сметка е указано, че са избрани част от елементите (маркирана е с
точка) и не е избран нито един елемент, ще се счита че са избрани всички елементи
на сметката. След промяната,  ако се изберат елементи само от първа (или само от
втора)  аналитичност,  програмата  ще счете  че  са избрани  ВСИЧКИ елементи от
втората (първата) аналитичност.

При редакция на аналитичности, в прозореца за Асоцииране на елементи, е
добавена  възможност  за  Автоматично  асоцииране  по  поле.  Новата
функционалност се активира от едноименна точка в контекстно меню. При нейното
активиране се изисква последователен избор на поле за асоцииране от текущия и от
новия  елемент.  Чрез  тази  функционалност  се  дава  възможност  поетапно  да  се
асоциират данните по различни техни полета.  Всяка нова асоциация се  прилага
само за тези редове, за които все още не е избран нов елемент. Дадена е възможност
и за добавяне на елементи в номенклатурата на новоизбраната аналитичност.

Отстранени грешки и неточности
Отстранен е проблем в системата за  съхраняване на визуални настройки.

Проблемът  се  е  предизвиквал  при  сортиране  в  таблица  Характеристики на
прозорци свързани със стандартни номенклатури Стоки и услуги и  Сметкоплан.
След  възникване,  проблемът   е  довеждал  до  невъзможност  за  отваряне  на
съответния прозорец.

Отстранен е проблем свързан с настройките на ПП Salzi (разработка на Ада -
Софт ООД). Проблемът се е състоял в неподаване на данни за типове счетоводни
състояния.

Отстранен  е  проблем  в  модул  Бланки,  при  използване  на  Тип действие
Експорт  в електронна таблица (по шаблон). Проблемът се е проявявал, когато
има описана формула в Sheet2, която ползва данни от Sheet1, а данните в Sheet1 се
попълват от бланката.

Отстранен е проблем при създаване на Модели документи. Проблемът се е
проявявал  във  връзка  с  конкретни  данни  в  документа,  които  съдържат  някой
специални символи.

Отстранен е проблем при Зареждане на данни от друг пакет/Шаблони.
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