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Модул Справки
За справки от вид По документи, в основни настройки е добавена отметка

Само с данни в списъчния компонент. Тя определя дали в резултата се включват
документи, които нямат данни в списъчния компонент. Ако е включена се попълват
данни  само  за  документи  с  налични  записи  в  списъчния  компонент.  Ако  е
изключена се попълват данни за всички документи, независимо дали имат данни в
списъчния компонент. По подразбиране отметката е изключена. За налични справки
към момента на актуализация отметката се инициализара включена за справки, в
които не е избран Клас документи и изключена за тези с избран Клас документи
(с цел запазване на досегашното функциониране на справките).

Добавен е нов елемент при описание на справки - Премахване на полета и
редове. Предназначен е за трансформация на входната таблица както по отношение
на видимост на полета, така и по отношение на данни.

Дава възможност за автоматична промяна на видимостта на полета, които са
нулеви или празни.

Дава възможност и за автоматично премахване на редове,  в които всички
числови полета са нулеви или празни. За повече информация вижте в помощния
файл темата Прозорец Добавяне/Редакция на Премахване на полета и редове.

В Прозорец Добавяне/Редакция на Табличен резултат е добавена отметка
Видимост всички полета.   Тя определя дали за визуализираната таблица да са
видими всички полета, независимо от съхранените визуални настройки. Целта е за
резултати, които са динамични по отношение на полетата да се гарантира видимост
на всички полета. По подразбиране отметката не е включена. 

В  резултат  в  Справка за  Разделяна  на  подгрупи,  е  добавена  страница  с
Параметри, аналогично на едноименната страница в Табличен резултат.

Експорт в Бланка от Табличен резултат, Разделяне на
подгрупи, Грид

В експорта в  Бланка е направена корекция в начина на визуализиране на
таблиците.  След  преценката  дали  резултатът  ще  се  визуализира  в  Портрет  или
Пейзаж,  в  зависимост  от  това  дали  таблиците  се  събират  в  съответното
пространство им се определя Подравняване Ляво (ако се събира) или Блок (ако не
се събира). Променени са настройки за шрифт и начин на отделяне на редовете.
Включена е визуализация на Антетка на нова страница.



Дадена  е  възможност  за  определяне  на  бланки  макети,  които  да  стоят  в
началото над таблиците с данни и заместващи параметрите и в края след таблиците.
Целта  е  да  се  постигне  по-качествен  експорт  както  от  таблични  резултати  на
справки,  така  и  от  гридовете.  Определянето  на  макетите  става  в  нов  прозорец
Макети за експорт в бланка, който се активира от едноименна точка в менюто за
настройки  (активира  се  от  бутон  с  изображение  на  чук)  в  прозорец  Бланки  –
Макети. Прозорецът съдържа таблица с полета Елемент и Макет, като редовете са
фиксирани и стойностите на поле Елемент са константни. В поле Макет се очаква
да се избере подходящ макет за съответния елемент. Елементите са:

От табличен резултат над таблица (ПОРТРЕТ)
От табличен резултат под таблица (ПОРТРЕТ)
От табличен резултат над таблица (ПЕЙЗАЖ)
От табличен резултат под таблица (ПЕЙЗАЖ)
От грид над таблица (ПОРТРЕТ)
От грид под таблица (ПОРТРЕТ)
От грид над таблица (ПЕЙЗАЖ)
От грид под таблица (ПЕЙЗАЖ)
От разделяне на подгрупи над таблица (ПОРТРЕТ)
От разделяне на подгрупи под таблица (ПОРТРЕТ)
От разделяне на подгрупи  над таблица (ПЕЙЗАЖ)
От разделяне на подгрупи под таблица (ПЕЙЗАЖ)

Компонент за обработка на таблична информация
Дадена  е  възможност  за  автоматично  добавяне  на  новите  полета  в

компонента за обработка на таблична информация.
Новата възможност е реализирана чрез отметка Автоматично добавяне на

нови полета в прозорец  Селекция на видими полета.  Отметката поддържа три
състояния - Включена (чавка), Изключена (празно квадратче) , Неутрална (плътно
квадратче). Ако е Неутрална се инициализира на база на посочената настройка в
Общи  настройки.  При  включена  отметка,  при  активиране  на  таблицата,  освен
избраните от оператора полета се добавят и всички новосъздадени след последното
съхранение на визуалните настройки.

В  прозорец  Общи  настройки  (Сервиз/Общи  настройки)  е  добавена
настройка  Автоматично  добавяне  на  нови  полета  (по  подразбиране).
Настройката определя подразбиращ се начин на работа за компонент за обработка
на таблична информация, по отношение на автоматично добавяне на нови полета.
Ще се  прилага  за  гридовете,  за  които  индивидуалната  настройка  е  с  неутрална
стойност. Настройката се отнася за активния оператор, за всички пакети от данни за
съответната инстанция на СКИПТЪР(i). По подразбиране настройката е включена. 

В  прозорец  Множествено  оразмеряване (активира  се  от  точка
Оразмеряване на полета), за отметката Многоредова антетка е дадена възможност
за определяне на трето,  Неутрално състояние. Ако настройката е  Неутрална се



инициализира на база на посочената настройка в Общи настройки (Сервиз/Общи
настройки). 

Модул ТРЗ
В  Прозорец  Ведомости,  към  меню  настройки  (активира  се  от  бутон  с

изображение  на  чук)  е  добавена  точка  Показване  на  предупреждение  при
неуспешно изпълнение на потребителски формули.  Новата точка алтернативно
активира  и  деактивира  режим  на  регистриране  на  възникнали  грешки  при
прилагане на изчислителните формули. При активиран режим, след обработката и
при наличие на регистрирани грешки, се извежда списък по лица, период, поле и
вид на грешката. По подразбиране режимът е изключен.

Коригирано е и Трасиране на обработката, като се вписва информация за
възникнали грешки при изчисляване на формулите независимо дали предходната
точка е активирана.

При подготовка на  Декларация 6 от прозорец Ведомости, за поле Дата е
добавена възможност за настройка (активира се с десен бутон на мишката върху
самото  поле).  Настройката  дава  възможност  да  се  определи  начина  на
инициализация  на  полето  в  зависимост  от  системната  или  подадена  дата.
Подадената дата е  последен ден от  месеца на  ведомостта,  от  която се  активира
функцията  подготовка  на  Декларация  6.  Целта  е  операторът  да  си   настрои
инициализацията  според  схемата  на  изплащане  на  заплатите  –  в  текущ  или  в
следващ  месец.  Ако  не  се  направи  настройка,  полето  се  инициализира  чрез
системна дата (както е било и преди тази версия).

Изменения в модули ТРЗ и Зареждане от Корона 2 при
Работа по график

Коригирани са  стандартните формули за  изчисление на  стандарти полета
Основа ЗО в/у обезщетение и Основа за ЗО в/у майчинство при работа по график.

При подготовка на  данни за  Декларация 1 за  лица работещи по график,
когато данните се подават за последния месец от схемата на СИРВ е коригирана
процедурата по попълване на данни за Отработени часове и ДСТАЖ.

При зареждане на данни от Корона 2 е коригиран проблем свързан с дни в
графика определени като Нормален работен ден.

При зареждане на данни от Корона 2 е подобрена схемата за определяне на
Категории на полетата с цел по точно категоризиране на полета за обезщетения по
КТ по чл. 224, чл. 222, ал. 2 и 3, чл. 220.

В  прозорец  Зареждане  на  данни  от  Корона  2 е  добавена  отметка  за
включване  на  допълнителна  обработка  Инициализация  на  стандартни  СИРВ
полета  и  преизчисляване  на  Отработени  часове  при  работа  по  график .  По



подразбиране отметката е изключена. Препоръчва се да се включи при зареждане
на данни, в които се ползва модул Графици и схема на СИРВ. При активиране на
обработката  се  изисква  информация  за  това  кои  са  потребителските  полета  за
управление на работата по график съответстващи на  СИРВ брой месеци, СИРВ
текущ месец, СИРВ ЧИТ от предходен месец,  СИРВ ЧИТ от текущ месец.
Самата обработка инициализира стандартните полета  СИРВ брой месеци, СИРВ
текущ  месец,  СИРВ  ЧИТ,  Отработени  часове на  база  на  информацията  в
посочените потребителски полета. 

Целта  на  горната  обработка  е  да  може  изчислителният  модел  да  се
пренастрои за работа със стандартните СИРВ полета и потребителските да бъдат
премахнати.  Това  е  необходимо  за  коректното  попълване  на  Декларация  1.
Ангажимент на настройчика е да направи корекция в изчислителния модел. Чрез
линка  Инструкции за зареждане на данни от Корона 2 в СКИПТЪР(i) свързан
към файл ImportKorona2.pdf е дадена инструкция за пренастройката на модела.

Други
Към визуалния компонент Прикрепени файлове е добавена функционалност

Добавяне на множество файлове.
Осъществява се чрез едноименна точка от контекстното меню. Активирането

на точката отваря прозорец за множествен избор на файлове и избраните файлове
се добавят в таблицата.

Отстранени грешки и неточности
В  Прозорец  Сметкоплан,  страници  Връзки  със  структури  има  функция

менюто Пренасяне на настройки в други връзки. 
Отстранен е проблем, който се е проявявал при прилагане на Пренасяне на

настройки  в  други  връзки.  Проблемът  се  е  състоял  в  НЕОПРЕСНЯВАНЕ  на
настройките на връзките от неактивната страница с връзки към сметката, от която
се активира функцията. Т.е. проблемът се е проявявал, ако се пренасят връзки от
страница „Връзки със структури“/“Автоматични връзки със структури“ към връзки
от страница „Автоматични връзки със структури“/„Връзки със структури“ за една и
съща сметка.  

http://www.unicons-bg.com/downloads/others/ImportKorona2.pdf
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