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Промени и новости във версия 1.3.5 

(14.11.2022 г.) 

 Всички Web модули (Портал, Електронно досие и Атестации) са актуализирани до .NET 6. 

В тази връзка е необходимo при актуализацията им (чрез OmeksWebSetup), задължително да 

се постави отметка в полета „Инсталиране на .NET Core 6.0.9” и „Инсталиране на Desktop 

Runtime 6.0.9”: 

 
 

Поради подмяна на системни компоненти, Услугата за вход вече изисква да има достъп до 

собствена база данни. По тази причина след приключване на актуализацията е необходимо да се 

стартира Омекс® Web Конфигуратор и в страница "Услуга за вход" да се добавят настройки за 

използване на база данни в групата „Настройки за SQL”:  

- SQL сървър – инстанцията на SQL server; 

- Име на базата - име на база данни, която ще бъде използвана от Услугата за вход. Името 

се избира по усмотрение на потребитeля, напр. AuthenticationService, но името трябва да 

бъде уникално (т.е. да не съществува база с такова име в SQL сървъра). При завършване 

на конфигурирането и стартиране на Омекс Уеб модулите, тази база ще бъде създадена 

автоматично. 

Допълнителна настройка е необходимо да бъде направена и в групата „Логове“, като се зададе 

пътека (без име на файл), в която ще бъде записан системния лог на Услугата за вход. 
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След извършване на тези действия, се преминава напред по стандартната процедура за 

конфигуриране – натискане на бутон "Напред" и в страницата "Конфигурация" да се натисне 

бутон "Запис", за да се запишат настройките. 

 

 Web Портал - Реализирана е възможност за подредба по звена на служителите при 

изготвяне на Присъствена форма.   

 
Данните за съответното звено може да скриват или показват отново, чрез натискане на 

стрелката преди името на звеното: 
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Имената на звената се изписват в пълен вид - т.е. всички звена от най-горното до конкретното, 

разделени с тире (напр. Администрация - Дирекция Човешки ресурси - ТРЗ). 

 

 Web Портал - Добавен бутон за преглед ( ) на паролата при вход в Web portal-а. 

 

 
 

 Модул Електронно досие - ВАЖНО! За подписване с ОКЕП е необходимо на 

потребителят, който е създаден за портала (т.е. с роля „Само режим портал/атестации),  да 

има разрешени права до „Достъп до ЕГН/ЛНЧ“ от меню „Сервиз“ – „Администратор“ – 

„Права по менюта“ – „Служители“. 

 Модул Електронно досие - Добавена е възможност за подписване с ОКЕП (облачен 

квалифициран електронен подпис) в мобилния изглед на електронното досие. За тази цел в 

меню "Моите документи" и меню "За подписване" е добавен бутон, който отвежда към 

страницата за преглед и подписване. При натискането му се показва меню,  в което има само 

"Подписване с ОКЕП (Борика)", като се следва процедурата за подписване с ОКЕП. 

Добавен е и бутон "Изтегляне", които позволява изтеглянето на документа. Бутоните 

"Подпиши" и "Изтегляне" са разположени под документа. 
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 Модул Електронно досие – меню  "Документи" е преименуван на "Моите документи". 

 

 


