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Модул Документи
В  Настройки на  вида  документ  са  направени  следните  допълнения  и

изменения:
В Общи/Събития е преименувано  събитие  Преди запис на  Преди запис -

преди проверка за попълване. Добавено е  ново служебно събитие  Преди запис -
след  проверка  за  попълване.  Събитието  се  активира  след  като  са  направени
контролите за  попълване на  задължителните  компоненти.  Може да  се  ползва  за
автоматично  прикрепяне  на  бланки  към  документа.  Това  е  последното  събитие,
преди да се активира същинския запис на документите. 

При избор на действия са добавени Бланка в прикрепени файлове и  Запис
на бланка във файл. Действията са достъпни, ако има описани връзки съответно
между бланки и прикрепени файлове или бланки и път за запис в елемента Бланки
и процедури. 

В Общи/  Бланки и процедури са добавени  две таблици -  В прикрепени
файлове и Запис на файл. Чрез елемента В прикрепени файлове се описват връзки
между бланки и компоненти от клас Прикрепени файлове. Чрез елемента Запис на
файл се описват връзки между бланки и път за запис на PDF файл. Описаните в
двете таблици връзки могат да се ползват като действия на избрани събития. По
този начин може да се организира автоматично или ръчно прикрепяне на PDF файл
към документа или запис на PDF файл. 

В настройки на компоненти от клас Структура е добавена секция Видими
елементи.  Секцията  съдържа  отметка  Елемент  от  структура,  чрез  която  се
определя  дали  се  визуализира  общото  поле  от  структурата.  Чрез  бутон
Допълнителни се активира прозорец за избор допълнителни полета от основните
полета  на  структурата  и  настройка  за  начина  за  работа  с  тях.  Настройката  е
аналогична на едноименната настройка за компоненти от класове  Контрагент и
Обект. 

При  описание  на  бланки,  за  компонентите  от  клас  Структура е  даден
достъп до всички основни полета на структурата.

Към служебните  елементи  (Общи и  Заглавна  информация)  и  всички
компоненти  е  добавено  контекстно  меню  с  единствена  точка  Копиране  на
настройки.  Точката  е  предназначена  за  пренасяне  на  настройките  от  текущия
елемент/компонент в избрани елементи/компоненти от същия клас в други видове
документи.  При  активиране  на  точката  се  активира  прозорец  Копиране  на
настройки  на  компонент. Прозорецът  съдържа  бутони  за  Запис и  Отказ и
таблица. В редовете на таблицата са попълнени всички компоненти със съвпадащ
клас по всички видове документи,  в  които се съдържат.  Има и поле посочващо
класа на вида документ. Чрез полето  Избор се маркират редовете, в които видове



документи и компоненти ще се пренесат настройките от текущия. Към таблицата е
прикрепено контекстно меню съдържащо точките Маркирай всички,  Демаркирай
всички,  Инвертирай маркировката. Чрез бутона  Запис настройките на текущия
компонент  се  пренасят  механично  към  всички  селектирани  компоненти  в
съответните видове документи. 

В прозорец Видове документи е добавен превантивен контрол при промяна
на  полета  Влияние и  Изглед за  основната  таблица.  Ако  в  редактирания  вид
документи има записани екземпляри, при опит за вписване на промяната на тези
две полета се изисква потвърждение. Изключена е и възможността за множествена
редакция на поле Влияние.

В прозорец Видове документи, за таблица Бланки и процедури е добавено
поле  Иконка  за  меню  (16Х16).  Ако  има  избрана  икона,  тя  се  визуализира  на
контекстното  меню  в  огледа  на  документите,  на  контекстното  меню,  което  се
активира  от  бутона  с  изображение  на  принтер  при  добавяне,  визуализация  или
редакция на документ и заменя иконата на принтер, ако има единствена възможна
бланка. 

За същата таблица са добавени точки в контекстното меню  Създай копие,
Запис във файл, Зареди нов от файл, Замени текущия от файл.

При  създаване  на  копие  на  Вид  документ е  включена  автоматична
асоциация на настройките на новия документ на база на източника за копиране. По
този  начин  се  отстранява  съществуващия  до  момента  проблем  с  настройките
свързани с бланките към документа. Сега след създаване на копие, в настройките на
новия документ се пренасят коректни връзки към бланките, както за визуализация,
така и ако са прикрепени към определени събития.

В прозорец Оглед на документи за Бланки и процедури от настройки на
документа,  ако  активният  оператор  е  Администратор  на  системата или
Администратор на пакета може да активира съответната бланка и за описание.
Това става като преди избора на съответната бланка се задържат клавишите Ctrl и
Shift.

Модул Човешки ресурси и ТРЗ
Променен  е  алгоритъмът  за  масовите  ДС,  така  че  да  се  инициализират

данните  от  последното  ДС  преди  това,  което  се  добавя.  До  сега  данните  се
инициализираха на база на конкретно маркираните в огледа документи. Можело е и
до  сега  да  се  пуснат  коректно  ДС,  ако  се  избере  в  огледа  визуализация  на
състоянието на договорите към датата на допълнителното споразумение.

В  Настройки на модула за  Подразделения и  Работни места е добавена
настройка  в  секция  Инициализация  на  участие  във  ведомостта с  единствен
елемент,  отметка  Не  се  анализира  при  обработка  на  ведомостта.  По
подразбиране отметката е ИЗКЛЮЧЕНА.



За  Активни  договори,  Подразделения и  Работни места е  добавена
настройка  в  секция  Контроли  при  запис с  единствен  елемент,  отметка
Предупреждение  за  разделяне  на  информацията  във  ведомостта.  По
подразбиране отметката е  ВКЛЮЧЕНА. На база на тази настройка, при запис на
документ  за  промяна  на  Работно  място или  Подразделение,  както  и  за
Допълнително споразумение към договорите,  се предупреждава, ако датата според
която документът участва във ведомостите е различна от първо число на месеца и
отметката  Не  се  анализира  при  обработка  на  ведомостта е  изключена.
Съобщението е:  Този документ ще доведе до разделяне на информацията във
ведомостта защото датата от която влиза в сила не е първо число на месеца!
Желаете  ли  да  го  запишете?  При  генерацията  на  множество  допълнителни
споразумения, контролът е подтиснат. 

Други
Дадена  е  възможност  за  определяне  на  права  Видимост и  Редакция по

групите на йерархични потребителски номенклатури и структури. Правата се
анализират,  както и  на  стандартните йерархични номенклатури.  Ако конкретния
възел има посочено право се прилага то, иначе се прилагат правата на родителя.

Досегашните общи права за Видимост и Редакция на целите потребителски
номенклатури  и  структури  са  запазени.  Общото  право  Видимост регламентира
единствено достъпа до точката в меню Информация за съответната номенклатура
или структура. Ако общото право Редакция на целите потребителски номенклатури
и структури е  забранено, редакцията е забранена за всички групи, независимо от
конкретни права на възела. Ако общото право  Редакция на целите потребителски
номенклатури  и  структури  е  разрешено,  то  се  прилагат  правата  по  възлите  на
йерархията.

В  компонента  за  обработка  на  таблична  информация  (Грид)  е  направена
промяна при манипулирането на номенклатурни полета. Изключена е възможността
за изтриване на стойността на такова поле с клавиш Del, ако редът не е в режим на
редакция  или  не  е  изключен  режимът,  изискващ  F2  за  редакция.  В  режим  на
редакция, при натискане на Del или Backspace се активира списъка за избор с маска
за филтриране представляваща съответния текст с изтрит символ. За да се зачисти
такъв  тип  поле  трябва  да  е  включен  режимът  на  редакция  или  да  е  изключен
режимът,  изискващ F2 за  редакция,  да  се  маркира  целия текст  и  да  се  натисне
клавиш Del.

Промяна е направена и при редакцията на полетата от числов, текстов тип и
от  тип  дата.  До  момента  клавиш  Del  изтриваше  селектираната  част  от
съдържанието на полето дори да не е включен режимът на редакция при включен
режим, изискващ F2 за редакция. С направената промяна се изисква задължително
включване  режима  на  редакция  или  изключване  на  режима,  изискващ  F2  за
редакция за да се ползва клавиш Del.

В  модул  ДДС  при  контрол  на  ИН  по  ЗДДС  във  VIES  декларациите,  за
контрагенти от Ирландия е разширена маската за проверка.  До сега е била само
маска IE9S99999L, а сега се добавя и маска IE9999999LL.



При  зареждане  на  данни  от  Корона  2  е  добавена  функционалност  за
зареждане на поле Населено място от договорите на Корона 2 в Работни места на
Скиптър  (i).  Добавена  е  и  функционалност  за  формиране  на  Подразделения  в
Скиптър (i) на база на стойностите в поле Място на работа от договорите на Корона
2.

Отстранени неточности и грешки
При  попълване  на  данни  в  компонент  Разпр.по  структури  чрез  XML е

установен  и  отстранен  проблем.  Проблемът  се  е  проявявал  само  в  случай  че
потребителската структура има две периодични полета, които са номенклатурни и
то свързани с една и съща стандартна или потребителска номенклатура. Проблемът
се  е  състоял в  липсата  на  възможност да  се  укаже кои данни в  кое  поле да  се
попълнят. С настоящата промяна, за полета от тип Стандартна номенклатура и
Потребителска номенклатура в XML-а е добавен атрибут ReferenceFieldName, в
който се указва в кое поле да попадне идентификатора. Ако няма такъв атрибут,
програмата  ще  работи  по  досегашния  начин.  При  записа  на  информация  в
Хронологии на промените е направена корекция, така че се вписва и добавения
атрибут.

Отстранен е проблем при асоциацията на елементи при зареждане на бланка
от файл.

Отстранен е проблем свързан с прилагането на правата Оглед на хронология
на промени и  Преместване в друг вид документ, които се определят за групите
видове  документи.  До  момента  не  се  е  прилагала  логиката  за  наследяване  на
правата на родителската група, когато не са посочени права за текущата група. На
практика, ако е било забранено това право за централния възел, тази забрана не се е
прилагала към подвъзлите.

В  справки  от  видове  По  активи,  По  номенклатури,  По  активи  с
помесечни амортизации от група 34. Дълготрайни активи е отстранена грешка
при  изчисляване  на  поле  Начислена  данъчна  амортизация  (Промяна).
Отстранена  е  грешка  и  при  попълване   на  Начислена  данъчна  амортизация
(Отп.),  когато  активът  е  отписан  от  данъчен  план  служебно  (изчерпила  се  е
амортизацията).
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