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Човешки ресурси, ТРЗ и Социално осигуряване
За целите на обработка на ведомостите и изпълняването на изчислителни

процедури е коригирана функцията Ограничаване на основи за ЗО. Корекцията се
състои в това, че при ограничаването се анализират и данните в поле Доход с ДОО
по друг договор (SalBaseF56). 

Коригиран  е  контрол  на  данните  в  Справка по чл.73,  ал.6 и  наличие  на
данъчни облекчения за  деца.  Променен е  размерът на  данъчните облекчения до
13500.00 лв.

При  попълване  на  Уведомления  по  чл.123  ал.1  от  КТ са  изключени
договорите  на  ДУК и  Самоосигуряващи  се  по  аналогия  с  изключването  им  от
подаване на данни за Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ. 

Направена  е  корекция  при  подготовка  на  приложенията  по  наредбата  за
обезщетенията. 

До момента за лица с Код на вид осигурен 13 се предлагаше подготовка на
Приложение 10 вместо на Приложение 11. Проблемът е отстранен.

За лицата,  чиито договор е с  Основание „1003 - договор за управление и
контрол  (ДУК)“  или  „1004  -  самоосигуряващо  се  лице  (СОЛ)“  е  коригирано
попълване  на  данни  в  поле  „Дневно  работно  време  по  правоотношението  на
лицето за месеца в часове“ в таблица „Работни дни или работни часове ....“ на
Приложение 9 и Приложение 10. Корекцията се състои в това, че ако до сега тази
стойност се е попълвала с 0 (Нула) то след промяната ще се попълва с 8 (Осем). За
същите  лица  е  променено  и  попълване  на  „Вид  на
правоотношението/регистрацията ...“ на „Безсрочно“.

За  Приложение 11 е допълнено попълване на полето  Вид и основание на
обезщетението в  страница  Удостоверени  обстоятелства и  в  страница
Удостоверени промени в обстоятелствата.

При  годишно  Преизчисляване  на  данъка,  ако  годината  е  след  2018  е
подтиснат въпросът за прилагане на закръгление на поле Разлика към всеки пълен
лев. След 2018 г. закръглението се прилага задължително.



Модул Документи
Направени са промени с цел ускоряване работата на модула. 

При работата на документите се попълват редица списъци за избор на данни.
До настоящата версия тези списъци се зареждаха за всеки нов екземпляр документ,
като имаше оптимизация в рамките на самия документ да не се зарежда двукратно
един и същи списък.  С настоящата промяна списъците са  направени споделени
между  различните  видове  и  екземпляри  документи.  След  като  един  списък  е
зареден, той се ползва от паметта. Зануляване на заредените списъци се извършва
при смяна на  Оператор или  Пакет.  Ръчно могат да се занулят списъците чрез
точка Опресни номенклатури и списъци, от менюто, което се активира чрез бутон
с изображение на чук в прозорец Добавяне/Редакция на документ. От този режим
на общо ползване са изключени списъци, които се явяват състояния (наличности,
разчети, счетоводни ...).

Оптимизирана е схемата за генериране на XML съдържание за хронология
на  промените  на  документите.  Оптимизацията  се  състои  в  съхранение
необходимите  данни  в  паметта  на  компютъра.  Заложени  са  алгоритми  за
опресняване  на  заредената  информация  при  наличие  на  промяна  в  съответните
таблици в базата данни. Зануляване на заредените данни се извършва автоматично
при смяна на пакета с данни и ръчно чрез функция Опресняване на главно меню и
зачистване на кеширани данни.

Добавено е действие Актуализация на шаблон, което може да се включи в
Общи/Събития на документа. След избора на действието се активира подменю с
наличните  във  вида  документ  компоненти  от  клас  Шаблон.  Действието  е
предназначено  за  автоматична  актуализация  на  данните  в  самия  шаблон  по
отношение  на  Входящи  и  Изходящи   стоки  на  база  на  съответните  стокови
компоненти в документа. Действието е аналогично на функцията Запиши шаблон,
но действа само при наличие на избран шаблон и без да изисква потвърждение.

Оптимизация на записа и зареждането на визуални
настройки (TstoreForm)

Включена  е  схема  за  съхранение  на  визуалните  настройки  в  паметта  на
локалния компютър.

При активиране на прозорец се прави опит да се заредят визуални настройки
от паметта на компютъра (Cache). Ако те не съществуват в паметта, се зареждат от
базата данни и се съхраняват в паметта (Cache).

При затваряне на прозорец, се сравняват визуалните настройки към момента
на затваряне, с тези, които са при отваряне на прозореца. Ако няма промяна не се
съхраняват новите настройки. Ако има промяна, новите настройки се съхраняват
както в базата данни, така и в паметта (Cache).

Зачистване на данните за визуални настройки от паметта (Cache) става:



При смяна на пакет;
При смяна на оператор;
Чрез функция  Опресняване на главно меню и зачистване на кеширани

данни.
 

Трасиране на събития
Добавена е функционалност за трасиране работата на системата. До момента

имаше трасиране на работата на Документи и Обработката на ведомости. 
Новата  функционалност  се  активира  от  Общодостъпното  меню за

системата. Самото меню се активира чрез едновременно натискане на Ctrl + Shift +
десен бутон на мишката. Тази комбинация действа върху повечето от визуалните
компоненти (таблица, панел и др.) на почти всички прозорци на системата. Точките,
които са свързани с трасирането са  Включи/Изключи трасиране на събития и
Резултати от трасиране на събития.

Проследяването  на  резултата  от  трасирането  става  в  нов  специализиран
прозорец  Резултати от трасиране на събития.

За повече информация вижте темата  Прозорец Резултати от трасиране
на събития в помощния файл.

 

Прозорец Пакети
Дадена  е  възможност  на  Администратор  на  системата,  след

актуализация на програмата,  да обнови  ВСИЧКИ НЕОБНОВЕНИ ПАКЕТИ. За
целта, в горната част на прозореца е добавен бутон Обнови всички пакети. Бутонът
е видим само за администратор на системата и само ако има необновени пакети.
При натискане  на  бутона  се  активира  прозорец  Списък  пакети за  обновяване,
който съдържа таблица с имената на всички необновени пакети. В горната част на
прозореца  има  бутони  Продължи и  Отказ.  Чрез  бутон  Отказ прозорецът  се
затваря без да се активират действия. Чрез бутон Продължи прозорецът отново се
затваря, но се активира процес по последователно обновяване на пакетите. За всеки
пакет се задават въпросите относно създаване на архив, като чрез допълнителен
бутон  е   дадена  възможност  за  Отказ  от обновяване  на  множество  пакети.
Бутонът за отказ може да се натисне преди актуализацията на всеки пакет,  като
спира процеса, до където е стигнал. Т.е. част от пакетите вече ще са обновени. След
края на процеса се извежда протокол за броя на успешно обновените и причината
за неуспешно обновените пакети. 

Към  прозорец  Настройки,  който  се  активира  чрез  едноименна  точка  от
контекстното  меню,  е  добавена  настройка  Параметри за  BACKUP DATABASE
(опционални).  Настройката  представлява поле,  в  което се  въвеждат съответните
параметри.  В  дясно  от  полето  има  бутон  Информация.  Чрез  него  се  активира
едноименен прозорец с пояснение за предназначението и примерни стойности за



полето.  Целта  на  новата  настройка  е  да  се  оптимизира  (ускори)  процесът  по
създаване на архиви.

Лимит и толеранс на опции в лицензите 
Променени  са  прозорците  за  известяване  при  превишаване  на  лимит  на

дадена опция. Промяната е направена с цел да се диференцират предупрежденията
за  наближаващо  изчерпване  на  лимита  за  дадена  опция  и  за  настъпилото  вече
изчерпване и преминаване към работа в демонстрационен режим. Да има по-ясна
информация  за  включения  в  лиценза  лимит  за  дадена  опция,  текущото  му
състояние и оставащия толеранс, ако има такъв. 

Примерен  прозорец  за  превишени  лицензни  права,  с  предупреждение  за
оставащ толеранс има следния вид:

Примерен прозорец за превишени лицензни права, при които не е наличен
толеранс или той вече е изчерпан има следния вид:

Променена  е  и  визията  и  съдържанието  на  прозорец  Статус  на  лиценз.
Добавена  е  графична  информация  и  по-подробна  числова  информация  относно



оставащия толеранс при опции, които предвиждат такъв. Примерен прозорец има
следния вид:

Променен е екранът със списък лицензи. Добавени са полета "Брой пакети
включени в лиценза" и "Брой използвани пакети". 

Проверка на скоростта на трансфер на данни
Добавена е функционалност за замерване на скоростта на трансфер на данни

между локалната станция и сървъра, на който са данните на СКИПТЪР(i). Новата
функционалност се стартира от нова точка Проверка на скоростта на трансфер
на данни в края на меню Сервиз (преди точка Изход).  

Изисква се потвърждение преди стартиране, защото самото замерване води
до натоварване на трафика на данни по мрежата. След стартиране се визуализира
индикатор, който проследява 30 операции по качване и сваляне на пакети от по  1
мегабайт.  В  долната  част  на  индикатора  се  изписват  временните  резултати,
получени  на  всяка  стъпка  с  натрупване.  След  приключване  или  прекъсване  на
процеса се визуализират окончателните резултати. Скоростта е в стандартна мерна
единица Mbps (Мегабит в секунда).

Други
В  прозорците,  които  се  активират  от  меню  Трансфери  и  са  свързани  с

подготовка  и  подаване  на  данни  към  НАП  и  НОИ,  към  списъка  с  установени
грешки при контрол на данните е дадена възможност за копиране на съобщението в
Клипборд. Това става чрез единствена точка в контекстно меню, активирано към
съответното  съобщение.  Активира  се  и  чрез  комбинацията  Ctrl+C  за  активната
грешка.

Коригирани са дължините на полета в Данни за предприятието – Адрес на
управление/Адрес  за  кореспонденция.  Корекцията  засяга  полета  Блок,  Държава,
Населено място, Улица, Номер, Вход, Телефон.



Оптимизирани са справки от видове:
Начисляване на амортизации
Промяна на елемент на номенклатура
Промяна на отчетна, остатъчна и дан. ам. стойност
Промяна на амортизационни норми
Преоценки
Временно извеждане от употреба
Възстановяване на временно изведени от употреба
Отписване
Промяна на принадлежност

Към темата Прозорец Модул ДДС на помощния файл са добавени таблици,
които  съдържат  данни  за  зависимостта  между  Тип  сделка  и  колоните  на
регистрите, които се попълват с  Данъчна основа, Сума ДДС и  Доставка по чл.
163а от ЗДДС или внос по чл.167а от ЗДДС (8а).
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