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Модул Документи
В прозореца за настройки на документи,  в  долната  част е  добавен бутон

Компоненти - обща информация (разположен вляво). Чрез него се активира нов
едноименен, немодален прозорец, който в табличен вид съдържа данни за всички
компоненти.  Чрез бутони,  разположени в горната  част на прозореца може да  се
позиционира  върху  определен  компонент  и/или  да  се  затвори  прозореца.
Позициониране, без затваряне на прозореца може да се предизвика и чрез двоен
клик  върху  реда  на  избран  компонент.  Опресняване  на  данни  в  прозореца  се
предизвиква чрез бутона Опресни от навигатора или чрез повторно активиране на
бутон Компоненти - обща информация от прозореца за настройки.

При работа с компонент от клас  Разпр.по структури е дадена възможност
за множествена редакция по номенклатурни периодични полета.

В Настройки на компоненти от клас Структура е дадена възможност за 
избор на Тип на визуализация и действие със следните възможности:

Стандартен. Досегашният единствен тип на визуализация и действие. 
Радио бутони. Визуализират се всички елементи на структурата с текстове 

на база на настройките в елемент Видими елементи. Допуска се селекция на 
единствен елемент. Чрез контекстно меню може да се Демаркира избраният 
елемент.

Чек боксове.  Визуализират се всички елементи на структурата с текстове на 
база на настройките в елемент Видими елементи. Допуска се селекция на 
множество елементи. Чрез контекстно меню може да се Маркират всички, 
Демаркират всички, Инвертира маркировката.

Повече за настройките вижте в помощния файл, тема  Настройки на 
компоненти от клас Структура.

Модул ТРЗ
Добавена е функционалност за специализирана обработка на ведомостта при

наличие  на  повече  от  5  периода  на  прекъсване  на  осигуряването.  При
инициализацията  на  данните  за  ведомостта  се  прилага  изкуствено  разделяне  на
данните в два или повече реда, така че в един ред да няма повече от 5 прекъсвания
на осигуряването. 



Модул Автопарк
При  работа  с  компонент  от  клас  Пътен  лист е  дадена  възможност  за

редакция на поле Краен км. На база на зададената стойност се преизчислява поле
Изминати км. 

В прозорец Прозорец Контрол км, към таблица Проблемни автомобили е
прикрепено контекстно меню с единствена точка  Автоматично преизчисляване
на км. за всички документи от тип "Зареждане на гориво". Чрез тази точка се
активира  функционалност,  която  за  всички  автомобили  от  таблицата  или  за
маркирани такива прилага автоматична корекция на километража по компонентите
за зареждане на гориво.

Други
В номенклатура Контрагенти са добавени две нови функции:
Актуализиране на данни на база на търговски регистър. 
Активира  нов  едноименен  прозорец,  в  който  се  съпоставят  данните  от

номенклатурата с такива извлечени от интернет. Връзката се прави по БУЛСТАТ от
номенклатурата.  Има възможност да се маркират кои полета да се актуализират.
Чрез  бутона  с  изображение  на  чук,  за  администратори е  дадена  възможност  за
настройки  на  съответствие  между  полетата  от  външния  източник  и  тези  на
номенклатура контрагенти.

Информацията  се  получава  чрез  уеб  сървиз,  разработен  и  поддържан  от
АДА-СОФТ ООД.

Данните се поддържат на база на  публикациите в  Open Data -  Портал за
отворени  данни  на  Република  България
(https://opendata.government.bg/dataset/tbprobckn-pernctbp).

Добавяне на контрагент на база на данни от търговски регистър.
Активира нов едноименен прозорец, в който след ръчно задаване на ЕИК се

зарежда информация от външен източник (аналогично на предходната точка).

В  Компонент за обработка на таблична информация(Грид) е добавена
функционалност  Сума на множество полета (Ctrl + 2). Тя активира функция за
сумиране на всички видими числови полета в таблицата или в маркиран блок от
нея. При наличие на маркиран блок, в сумите се включват само редове участващи в
блока.  Ако  в  таблицата  или  маркирания  блок  няма  нито  едно  числово  поле  се
извежда съобщение  Полетата не подлежат на сумиране. При наличие на поне
едно числово поле, в нов едноименен прозорец се визуализира таблица с две полета
–  Поле и  Сума. Всеки ред на таблицата съдържа сумата на съответното числово
поле. В допълнителен ред, със служебно име на поле Сума на множество полета
-  общо се  посочва  общата  сума  на  всички  полета.  Формата  на  сумите  е  с
максималната  точност  от  всички  числови  полета,  участващи  в  сумирането.
Прозорецът е НЕМОДАЛЕН, т.е. допуска работа с останалата част от системата без
да бъде затварян.

https://opendata.government.bg/dataset/tbprobckn-pernctbp


Отстранени неточности и грешки
Отстранени са някой несъществени проблеми възникнали от версия 4.31.0.
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