
Допълнения в периода 28.08.2015 – 23.10.2015

Версия 4.4.0

Модул Документи
При описание на  Изгледи е дадена възможност за включване на схема за

Ръчно описание на процедура. Идеята е да могат да се включват полета от частно
програмирани  компоненти  (добавени  чрез  схемата  на  Допълнителни
функционалности),  без  да  се  извикват функции.  Ръчното описание трябва да  се
извършва от компетентно лице, което познава техниката за дефиниция на VIEW в
средата  на  MS SQL SERVER,  познава  структурата  на  данните в  СКИПТЪР(i)  и
данните поддържани от частно програмираните компоненти.

При зареждане на настройки на Вид документ от файл е дадена възможност
за асоциация на елементите.  За да е достъпна новата функционалност,  файлът с
настройки трябва да е записан от СКИПТЪР(i) във версия 4.4.0 или по-висока.

Добавени са нови настройки на документите.
Към възможностите за  избор  на  Действия в  събитията  на  списъчните

компоненти  е  добавена  точка  Допълнителна  функционалност  (AddIn),
аналогично на общите събития.

Добавена е настройка за регулиране на дължината в пиксели на компоненти
от класове Типове счетоводно състояние и Тип състояние.

За компоненти от класове  Контировка и  Разпр.  по аналит. към елемент
Връзка  с  компоненти е  добавена  връзка  към  Тип  счетоводно  състояние по
аналогия  с  компонент  Разпр.  по  структури.  На  база  на  новата  настройка  е
променена функционалността Текущо салдо по ... по следната логика:

Ако  няма  настроена  връзка,  работи  както  до  сега  (т.е.  посочва  текущо
салдо по всички типове счетоводно състояние).

Ако има настроена връзка, но компонента в нея е празен показва празен
списък от данни за Текущо салдо.

Ако има настроена връзка, и компонента в нея съдържа стойност, показва
списък от данни за Текущо салдо само за посочения тип счетоводно състояние.

Модули Човешки ресурси и ТРЗ
При зареждане на настройки на  Изчислителни модели от файл е дадена

възможност за  асоциация на елементите (потребителски събития,  потребителски
категории  и  потребителски  полета).  За  да  е  достъпна  новата  функционалност,
файлът с настройки трябва да е записан от СКИПТЪР(i) във версия 4.4.0 или по-
висока.

В прозорец  Изчислителен модел - настройки, към контекстното меню на
таблица Полета е добавена точна Позициониране в. Чрез нея се отваря подменю,



съдържащо  всички  други  елементи  от  настройката,  в  които  участва  полето  от
текущия ред. При избора на някой от тях, фокусът се премества върху него.

В прозорец Ведомости, към менюто Настройки (активира се чрез бутона с
изображение  на  чук)  е  добавена  точка  Трасиране  на  обработката.  Тя  активира
подменю с три точки, даващи възможност да се показват и зачистват резултати от
трасирането, както и за активиране/деактивиране на самото трасиране. Функцията е
дадена  с  цел  анализ  на  процеса  на  обработка.  Резултатът  от  трасирането  е
последователност от текстове, посочващи кои формули в какъв ред се изчисляват и
каква стойност връщат като резултат. Информацията е предназначена за настройчик
на системата.

При  прекратяване  на  трудови  договори  е  включена  функционалност  за
изчисляване и попълване на стажовете към датата на прекратяване.

С изменение в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015 г., (публикувано в ДВ, бр. 105 от
2014 г., - пар.42 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС) се въвеждат две
нови данъчни облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ. Облекченията
могат да се ползват  и чрез основния работодател при годишното уравняване на
дохода  по  реда  на  чл.  49  от  ЗДДФЛ.  В  тази  връзка  са  направени  корекции  в
модулите ЧР и ТРЗ. Корекциите се състоят в:

Преименуването на  досегашния  вид  Данъчно  облекчение  за  деца на
Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ.

Добавено  е нов вид данъчно облекчение -  Данъчно облекчение за деца с
увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ.

Добавена е нова колона в таблицата за годишно преизчисляване във връзка с
Данъчно  облекчение  за  деца  с  увреждания  по  чл.  22г  от  ЗДДФЛ, която  е
достъпна в на необходимите места за справки и бланки.

Публикувани са нови справка за издаване на служебни бележки за доходи
(Множествена справка за доход по допълнителен ТД и  Множествена справка
за  доход  по  основен  ТД).  Справките  са  достъпни  чрез  функционалността  за
Изтегляне на елементи от интернет. Предстои публикация и на нова Служебна
бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 (по годишното преизчисляване).

Визуални настройки и филтри по дати
Дадена  е  възможност  за  промяна  на  стандартната  схема  на  зареждане  и

запис на настройките. 
Всеки  оператор  може  сам  да  промени  настройката  за  Автоматичното

съхранение  на  визуални  настройки  при  затваряне  на  прозореца.  По
подразбиране настройката е включена и при всяко затваряне на прозорец се вписва
текущото състояние на настройките. Когато настройката се изключи, при затваряне
на прозореца не се записват настройки и при следващо отваряне те ще се заредят на
база на последно вписаните такива. Тази схема може да се прилага за прозорци,



които  са  качествено  конфигурирани  и  не  е  необходимо  нанесените  оперативни
промени по визията им да бъдат съхранени. 

Когато автоматичното съхранение е изключено, но е необходима промяна на
настройките,  може  да  се  ползва  функцията  Съхрани  текущите  визуални
настройки.

Оператори,  които  са  Администратори на  системата  и/или  пакета  имат
възможност  да  променят  настройката  Поддържа  индивидуални  настройки  за
всеки оператор. По подразбиране настройката е включена и при всяко активиране
на прозорец се зареждат данните, вписани за текущия оператор. Когато настройката
се  изключи,  при  активиране  на  прозорец  визуалните  настройки  се  зареждат  от
Инициализиращи  настройки.  Тази  настройка  е  обща  за  всички  оператори.
Изключването  ѝ  е  препоръчително  за  прозорци,  за  които  настройчикът  иска  да
наложи еднотипна визия за всички оператори. 

Технически смяната на настройките се извършва по два начина: 
За конкретен прозорец
Двете настройки и функцията Съхрани текущите визуални настройки 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.

За всички прозорци едновременно
В Сервиз/Общи настройки има по два бутона (Включи и Изключи) за всяка

от настройките  Автоматичното съхранение на визуални настройки за всички
прозорци и  Поддържа индивидуални настройки за всеки оператор за всички
прозорци.  Втората  двойка  бутони  е  достъпна  само  за  оператори,  които  са
Администратори на системата и/или пакета. 

Повече  информация  вижте  в  помощния  файл,  тема  Управление  на
визуалните настройки.

За филтриращите елементи от тип дата, освен вписването на константната
стойност, е дадена възможност и за настройка за инициализация спрямо системната
дата. Настройката се активира с десен бутон на мишката върху полето за въвеждане
на  дата.  Примерни схеми за  инициализация са  "От началото на месеца",  "От
началото  на  годината",  "До  края  на  предходния  месец"  и  др.  Настройките  са
идентични с тези при описание на потребителски (но само спрямо системна дата).

Тази настройка е достъпна за прозорците оглед на документи, хронологии и
прозорците на модули Хонорари, Човешки ресурси и Дълготрайни активи.

Други
В модул Бланки, при добавяне на нов елемент или копие на съществуващ е

променена позицията на която той се поставя. До момента винаги се добавяше като
последен елемент, а с промяната се поставя непосредствено след активния елемент.



При  XML  генерация  на  документи,  за  компоненти  от  класове  ДДС
информация, Валути и Шаблон е включен анализа на атрибут FillKind. Целта е да
може да  се  инициализира  стойността  само  в  част  от  полетата  на  компонентите
(FillKind=“2“).

Отстранени неточности и грешки
Отстранена е грешка при симулативна работа с друг оператор. Грешката се е

проявявала  в  нежеланото  изключване  на  режима  при  излизане  от  определени
системни прозорци.

При подготовка на данни от коригираща ведомост за Декларация 1 са се
изпращали само редовете, в които има разлики. Коригирана е тази селекция така, че
да се изпращат и редове без разлики, ако са част от многоредов договор, по който
има поне един ред с разлики.

Коригирани са процедурите по зареждане на данни от ПП Корона2, така че
договорите определени като невалидни в Корона2 да се зареждат в СКИПТЪР(i)  с
отметка Не се анализира при обработка на ведомостта.

Отстранени са  грешки при  Зачистване на  документи.  Проблемите  са  се
проявявали в частта на модул МЛВР при Тип на зачистване Изтриване на док. и
сливане на салдата.
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