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Симулативна работа и пренос на визуални настройки
Добавена  е  функционалност  за  симулативна  работа.  Функционалността  е

предназначена за анализ на ситуации при работа със системата, които се проявяват
в  зависимост  от  потребителя.  Може да  се  ползва  и  за  съдействие  от  страна  на
администратор при настройките на  различните потребителски екрани на  редови
потребител.

В  Основния  прозорец,  чрез  кликване  с  десен  бутон  на  мишката  върху
иконката, стояща пред името на активния оператор, се активира контекстно меню,
което съдържа точки за  активиране и съответно прекратяване на симулативната
работа.  При  активиране  се  дава  възможност  за  избор  от  списъка  оператори  на
системата, независимо дали имат право на достъп до текущия пакет. След избора на
оператор, към текста, даващ информация за името на активния оператор се допълва
информация  за  това  че  режимът  е  Симулативна  работа  с  ОПЕРАТОР.  След
активиране, всички извършени действия се регистрират като такива от името на
действителния оператор, но по отношение на визуалните настройки – зареждане и
корекции, информацията се свързва със оператора, избран за симулативна работа.

За всички прозорци, с изключение на  Основния, е дадена е възможност за
Взимане  на  визуални  настройки  от  друг  оператор.  Администраторите  на
системата  и/или  пакета  имат  достъп  и  до  функционалност  за  Пренасяне  на
текущите визуални настройки на други оператори. Предназначението на двете
функционалности  е  за  взаимстване  на  чужди настройки от  текущия оператор  и
съответно  за  прилагане  на  текущите  настройки  на  активния  оператор  за  други
оператори.

Двете функции са достъпни като точки от контекстно меню. Самото меню се
активира чрез едновременно натискане на комбинация от клавиши  Ctrl + Shift +
десен бутон на мишка.  Тази комбинация действа върху повечето от визуалните
компоненти (таблица, панел и др.), ако за съответния прозорец е включена схема на
съхранение на визуални настройки.

Точката  Пренасяне  на  текущите  визуални  настройки  на  други
оператори активира  прозорец  Избор  на  оператори,  който  съдържа списъка  от
всички оператори на системата (с изключение на този, който в момента е активен
или  симулиран),  независимо  дали  имат  право  на  достъп  до  активния  пакет.
Изкуствено  е  добавен  и  служебен  ред  Инициализиращ оператор (за  визуални
настройки), чрез който могат настройките да се впишат като инициализиращи за
оператори,  които  нямат  съхранени  собствени  настройки.  Чрез  множествена
селекция се избират оператори за които да се пренесат настройките и чрез бутон
Избор се активира реалния пренос.

Точката  Взимане  на  визуални  настройки  от  друг  оператор активира
прозорец  Избор  на  оператор,  който  съдържа  списъка  от  всички  оператори  на
системата  (с  изключение  на  този,  който  в  момента  е  активен  или  симулиран),
независимо дали имат право на достъп до активния пакет. Изкуствено е добавен и



служебен  ред  Инициализиращ оператор (за  визуални настройки).  Чрез  бутон
Избор се активира реалния пренос на настройки от текущия ред на таблицата с
оператори. След преноса е необходимо прозорецът да се затвори и отвори отново за
да се приложат новите настройки.

ВНИМАНИЕ: Преносът на настройки е необратима по автоматичен начин
операция.  Ако  бъдат  пренесени  некачествени  настройки,  възстановяването  на
предишните трябва да се извърши ръчно. 

Схема за заключване на обекти

Добавена  е  функционалност  за  временно,  логическо  заключване  на
определени информационни обекти. На този етап такива обекти са документите в
модули  Документи,  Хонорари,  Човешки  ресурси,  Дълготрайни  активи,
ведомостите  в  модул  ТРЗ  и  прозорците  от  меню  Трансфери.  Целта  на  новата
функционалност  е  да  се  блокира  едновременната  редакция  на  документи,
ведомости и пакети от данни (Документи за последващо активиране, Регистри по
ЗДДС, Декларация 1, ... ). При опит за активиране на прозорец, който е обект на
контрол за недопускане на едновременна редакция, който вече е отворен от друг
потребител,  се  визуализира  съобщение  съдържащо  и  детайлна  информация  за
заключването.  След това,  съответния обект или се отваря само за четене или се
отказва процеса на активиране.

Модул Документи
Включена е автоматична схема за опресняване на списъците за избор преди

запис по компонентите от класове Списък стоки, Стоки по позиции, Стойности по
позиции  и  Валути  по  позиции.  Целта  е  да  се  гарантира  коректно  действие  на
контроли и формули свързани с данните в тези списъци при паралелна работа от
няколко компютъра (контрол за наличност да анализира състоянието точно преди
записа, а не това което е било при стартиране на работата с документа).

Други
В прозорец Изгледи, който се активира от Грид менюто на компоненти за

обработка  на  таблична  информация  са  добавени  функционалности  за  запис  и
зареждане в/от файл.

Направена  е  корекция  във  функционалността  на  импортите  от  текстови
файлове,   така че да могат да се зареждат и файлове с Encoding различен от ANSI.

За функционалността  Отваряне на форма за изпращане на e-mails, която
се  активира  чрез  бланки  (Action  с  ActionID=”14”  )  е  добавена  възможност  за
включване  на  режим за  вписване  на  данни  от  изпратените  e-mails  в  специална
таблица. За да се включи новата функционалност, трябва в таг Settings да се добави
атрибут OnSendLog="True". Освен това в таг Mail трябва да се добавят атрибути
IdentifierKind  и  Identifier  със  стойности  за  типа  (Документ  ,  Ведомост  ..)  и
конкретния идентификатор на обекта  от който е активиран e-mail – а. Вижте повече
информация във файла http://www.unicons-bg.com/downloads/others/Actions.doc. 



За да се извлече вписаната информация в таблицата и да се визуализира в
оглед  на  документи,  когато  функционалността  се  използва  за  изпращане  на
фактури,  е  необходимо  IdentifierKind   да  има  стойност  1  (Документи)  и  да  се
изтегли от интернет функция за  Изчислими полета в  изгледи с  име  Изпратен
документ по ел.поща. Необходимо е и да се коригира изгледа към съответния вид
документи, като се добави изчислимото поле от горната функция.

В прозорците, които се активират от меню  Трансфери (без  Документи за
последващо  активиране),  е  добавена  схема  за  вписване  на  действията  на
операторите в LOG таблицата. Целта е да се отразят действията променящи данни
и подготовката на файлове за изпращане.

Отстранени неточности и грешки
В модул ДДС е отстранена е грешка, проявяваща се в частни случаи при

изчисляване  на  Приспаднат  и  възстановен.  Грешката  се  базира  на  липса  на
закръгление и получаване на разлики от стотинки.
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