
Допълнения в периода 22.10.2016 – 25.11.2016

Версия 4.14.0

Модул Човешки ресурси
В огледите на състоянията на работни места,  договори,  прекратявания на

договори, документите за отпуски, болнични и др. е добавено поле Номер в деня.
То дава информация за позицията на документа спрямо останалите документи на
модула за съответната дата.

При  описание  на  бланки  за  Допълнителни  споразумения  са  добавени
полета  От  Длъжност  НКПД и  От  основа  ТСПО на  база  на  предходното
състояние на договора.

Промени в помощния файл
Преструктурирано е съдържанието на помощния файл, като теми от групата

Функционални прозорци са преместени към съответни точки и подточки от група
Главно меню на системата. Промяната засяга теми свързани с Оглед и Добавяне
на документи, както и със специализирани прозорци по номенклатура Автопарк.

Добавени са теми Справки/Процедури, Прозорец Начални параметри (за
Справки/Процедури) и Прозорец Параметри за Филтър по позиции.

Други
Променена  е  функционалността  Блокиране  на  оператори.  До  момента  се

ползваше тригер на инстанцията на MS SQL SERVER, което при паралелна работа
с други системи създава проблем. С настоящата промяна блокировката засяга само
потребителите на СКИПТЪР(i) и е реализирана в кода на самия продукт.

В  Сервиз/Сигурност, в данните за  Оператори на системата е добавено
поле  Език на aкаунтa.  За правилната работа на системата се очаква езикът да е
us_english. Ако това не е така, редът се оцветява в червен цвят. Към контекстното
меню  на  таблицата  е  добавена  нова  точка  -  Промени  език  -  us_english.
Точката е достъпна само за редове, в които поле  Език няма стойност us_english.
Активира действие, чрез което се променя настройката за език на акаунта.

Направените промени във версия 4.13.0 по отношение на експортите в Excel
и Open office calc, засягащи полета съдържащи формула, са приложени и за изход
на бланка Експорт в електронна таблица (по шаблон). 

Направени са промени при затваряне на програмата и наличие на отворени
прозорци. Досега алгоритъмът не правеше нищо с въпросните отворени форми, а
просто  затваряше  главния  прозорец.  След  промяната  се  анализират  всички



отворени  прозорци  и  се  прави  опит  да  бъдат  затворени.  Това  довежда  до
изпълнение на функционалности, свързани със затваряне на всеки един прозорец –
например въпрос за запис.

Ускорени са процедурите по асоцииране на оператори при импорт на пакет.

При  необходимост  от  модификации  на  данните,  след  избор  на  пакет  е
променен  редът  на  поканата  за  архив  и  проверката  за  наличие  на  активни
оператори. Сега първо се предупреждава оператора за предстояща модификация с
покана за архивиране и след това се показва списък с активни оператори (ако има
такива).  Причината за промяната е,  че при досегашната подредба на действията
първо се показва прозорец с активни оператори (ако има такива) но не става ясно
каква е причината да се осигури самостоятелно ползване на базата. След промяната
е възможно да се стигне до ситуация, в която потребителя да изчака определено
време за правене на архив и впоследствие да разбере, че има активни оператори.

За  групите  (възлите)  на  йерархичните  номенклатури  е  добавено  поле
Допълнителна  информация.  Съдържанието  му  се  визуализира  като  хинт
(подсказка)  при  задържане  на  маркера  на  мишката  върху  съответния  възел.
Вписването на данни в него става при Добавяне и Редакция на възли (групи).

Отстранени неточности и грешки
Във  връзка  с  преместване  на  сайта  на  Униконс  на  нова  платформа  е

отстранен проблем във функционалността  Проверка за нов лиценз от сайта на
Униконс. За ползвателите на по-стари версии тази функционалност не е достъпна и
зареждането на нов лиценз ще е възможно само чрез Локален източник. За целта
Униконс поема ангажимент да изпраща при поискване такива лицензи.
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