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Версия 3.29.0

Модули Сметкоплан и Структури
Добавена е функционалност  Пренасяне на аналитичност в периодично

поле на структура.  Предназначена е за трансформация на данни, когато сметка с
аналитични подсметки и връзки със структура ще се трансформира в сметка БЕЗ
аналитични  подсметки,  запазвайки  връзките  със  структури.  Целта  на
функционалността  е  да  се  пренесат  данните  от  аналитичното  разпределение  в
подходящи периодични полета на структурата. Тези полета трябва да Участват при
формиране  на  състояние.  Вижте  повече  в  помощния  файл,  тема  Прозорец
Сметкоплан.

Дадена  е  възможност  функционалността  Преместване на данни в  друга
връзка да се изпълнява за множество селектирани връзки.

В  прозорец  Потребителски  номенклатури  и  структури,  в  страница
Потребителски  структури е  добавена  функционалност  Редакция  на  поле
(ограничена). Новата функционалност активира прозореца за Редакция на поле, но
с  ограничени  възможности.  Допуска  се  промяна  на  данни,  която  не  изисква
физическа  модификация  на  полето.  Допустими  за  промяна  са  Име,  Филтър  по
групи, Точност, Само за четене, Невидимо, Подл. на сторниране. След записа на
направените  промени  НЕ  СЕ  ИЗВИКВА  процедура  по  физическа  промяна  на
полета, а само се вписват корекциите и се Опресняват съхранените процедури.

За  стандартната  номенклатура  Аналитичности е  добавена  настройка
Автоматична номерация (уникална по група). Целта е да се включи естествена
инициализация на полето Номер. Включването на новата настройка се извършва от
Бизнес  логика\Настройка  на  стандартни  номенклатури.  В  прозореца  за
Редакция  на  поле  (за  полето  Номер)  е  активна  настройката  Автоматична
номерация  (уникална  по  група).  При  включването  и  се  активира  новата
функционалност.  Тази  настройка  е  достъпна  само  за  поле  Номер към
Аналитичности.  Когато  настройката  е  включена,  преди  запис  на  ред  от
номенклатура Аналитичности (след извикване на стандартната инициализация на
полетата), ако полето номер е празно се извиква функционалност, която го попълва
по  следната  логика:  Взима  най-голямата  стойност  и  най-голямата  дължина  от
числовите стойностите на полето номер в тази група,  натрупва намерената  най-
голяма стойност с 1-ца и форматира получения резултат като добавя нули отляво до
достигане на намерената максимална дължина.

Модул Документи
При  описание  на  Класове  документи  е  добавен  нов  клас  компоненти  -

Компонент  от  AddIn.  Новият  клас  е  абстрактен  (по  подобие  на  клас
Номенклатура) и фактическото му съдържание и функциониране се определя във
Вида документ.  За  да  бъде  ползван  новия  клас  компоненти,  към пакета  данни
трябва да е заредена Допълнителна функционалност, която съдържа дефиниция



на поне един компонент. Предназначението на новия клас е даде възможност за
реализация на индивидуални функционалности при работа с документите.

В  Общи  настройки за  документи  са  добавени  две  опции  свързани  с
НЕдопустимостта за създаване на Копие и Сторниращ документ:

Не допуска "Нов - копие" - по подразбиране изключена
Не допуска "Нов - сторниращ" - по подразбиране включена
Определят  достъпността  за  съответната  функционалност  от  огледа  на

документите от съответния вид. След обновяване, опциите ще се инициализират с
подразбиращите  се  стойности,  от  което  следва  че  функционалността  Нов  –
сторниращ, която бе включена във версия 3.28.0 ще се изключи за всички видове
документи. Настройчика на системата трябва да прецени за кои документи тя да
бъде включена. На база на текущата промяна ще се изключи функционалността за
копиране  и  сторниране  на  документи  от  огледи,  които  включват  документи  от
различни видове (например от оглед активиран чрез Участие в документи).  

Модул ТРЗ и Човешки ресурси
В Администраторски инструменти, Индивидуални процедури/функции е

добавен  нов  елемент  За  ТРЗ  –  Изчислителни  модели.   Предназначена  е  за
включване на частни алгоритми за извличане на данни от системата, които да бъдат
включени  в  обработката  на  ведомостите.  В  модул  ТРЗ,  при  Настройка  на
изчислителни модели, описание на формули е дадена възможност да се ползване на
заредените тук индивидуални процедури. 

При  настройка  на  Изчислителни  модели,  при  описание  на  формули  и
контроли, е  дадена възможност за ползване на данни от договорите.  Добавена е
възможност за ползване и на стойности за МРЗ, Максимален осигурителен доход,
Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се.

За справките от вид  По ведомости за заплати е е разширена схемата за
настройка и е  добавена функционалност при активиране,  с цел визуализация на
справки не само за период, а  и за избрани ведомост,  включване на разликови и
ведомости с натрупани разлики, както и за ползване на рекапитулации.

Допълнена  е  функционалността  за  вписване  на  LOG  информация  при
работата  с  ведомости.  Обхванати  са    операциите  "Добавяне  на  ведомост",
"Създаване  на  коригираща  ведомост",  "Стартиране  на  обработка  на  ведомост
(бутон)",  "Стартиране  на  обработка  на  ведомост  (меню)",  "Приключване  на
ведомост",  "Отмяна  на  приключване  на  ведомост",  "Изтриване  на  ведомост".
Включено  е  вписването  на  данни  и  при  активиране  на  справки  от  прозорец
ведомости.

От страниците на ведомостите е добавена възможност за достъп до всички
справки и процедури чрез нова точка  Списък справки и процедури. Тя активира
прозорец, съдържащ всички достъпни справки и процедури в табличен компонент,
от който те могат да бъдат стартирани.

В справки от вид ЧР - Прекратявания на ТД са добавени полета свързани с
договор,  работно  място,  подразделение,  които  са  валидни  в  момента  на
прекратяване.



Други
Разширени  са  възможностите  за  дефиниране  на  права,  като  са  добавени

схеми за участие на частните разработки (Допълнителни функционалности AddIn) в
общата  структура  от  права.  Това  дава  възможност  за  залагане  на  определени
ограничения  спрямо  роли  и  оператори  в  конкретните  допълнителни
функционалности, съобразно изискванията на възложителя.

Във връзка с нормативни изменения от март 2015г. е коригирана визията и
бланката за печат на Приложение 15 към болничните листове.

В  прозорец  Редакция  на  начално  счетоводно  състояние е  добавена
функционалност  за  Промяна  на  тип  счетоводно  състояние  при  наличие  на
разпределение.  Функционалността  е  достъпна като точка от  контекстно меню и
действа само върху един ред от таблицата със салда по сметки. Предназначена е за
корекция на състояние при съществуващо вече разпределение.

Отстранени неточности и грешки
Игнориран е проблем свързан със забавяне на оборотни справки (по сметки,

аналитични подсметки, структури, дълготрайни активи, материални запаси, левови
и валутни ресурси, отпуски). Проблемът се е проявявал в твърде частна ситуация,
когато към началната дата на периода за справката е имало приключване, а към
крайната дата не е имало такова.

Отстранен е проблем с автоматичните архиви. Проблемът се проявява само
за настроени чрез седмични или месечни планове.

За  справки  от  видове  По  активи,  По  номенклатури  и  По  активи  с
помесечни амортизации (всички  от  групата  на  34.  Дълготрайни
активи\Оборотни)  е  коригирана  грешка,  свързана  с  изчисляване  на  поле
Начислена данъчна амортизация (Промяна). Проблемът се е проявявал само за
отписани от данъчен план активи.

Отстранен е проблем в интерпретацията на бланки. Проблемът е създаден
във версия 3.24.0 и е свързан с ползване на системни параметри от операционната
система. Забелязани са прояви при ползване на импорти от файл и генерация на
XML съдържание на документи на база на данните от импорта.
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