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Промени и новости във версия 1.3.5а 

(19.12.2022 г.) 

 Web Портал  - добавена възможност за подаване на заявления за отпуск за 2023 г. и за 

служители, които са с 0 дни остатък Платен годишен отпуск за 2022 г. За тази цел на 

служителите, които са с  0 дни остатък Платен годишен отпуск за 2022 г. с групова операция 

(меню Обработка - Групови операции - Суматори по отсъствия) в Омекс®2000 трябва да се 

добави суматор „Платен отпуск“ за 2023 г. със съответните полагаеми дни. При логване на 

потребител в Web Портала, в началния екран e променена визуализацията на броя ползвани 

и полагаеми дни за платен отпуск, в случай, че календарният месец е декември и е подадено 

заявление за следващата календарна година, то към текущите полагаеми дни се добавят и 

дните за следващата година. 

Пример 1: Служител има остатък от 5 дни платен отпуск за 2022 г. Добавен е суматор 

„Платен отпуск“ за 2023 г. с 20 полагаеми дни. При подаване на заявление за платен отпуск за 

 период от 1 ден за 2023 г. в началния екран се визуализира следното: 

 
Пример 2: Служител няма остатък от платен отпуск за 2022 г. Добавен е суматор „Платен 

отпуск“ за 2023 г. с 20 полагаеми дни. При подаване на заявление за платен отпуск за период 

от 1 ден за 2023 г. в началния екран се визуализира следното: 

 
  

Пример 3: Служител има остатък от  10 дни платен отпуск за 2022 г. Няма добавен суматор 

„Платен отпуск“ за 2023 г. с  полагаеми дни. При подаване на заявление за платен отпуск за 

период от 1 ден за 2023 г. в началния екран се визуализира следното: 
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 Модул Електронно досие - в меню "Администратор на уеб модули" -  таб "Електронно 

досие" - "Настройки за Електронно досие" е добавен нов таб "Известяване" с текстово поле 

"E-mail заповед за отпуск", което позволява добавяне на e-mail за известяване на  

служител, който е с роля "Подписващ заповеди за отпуск".  

 
Ако в меню "Администратор на уеб модули" -  таб "Електронно досие" - "Настройки за 

Електронно досие"- таб "Известяване" - "E-mail заповед за отпуск" има посочен e-mail адрес се 

изпраща следната нотификация: 

 

 
 

Ако в меню "Администратор на уеб модули" -  таб "Електронно досие" - "Настройки за 

Електронно досие"- таб "Известяване" няма добавен e-mail за известяване на 
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служител "Подписващ заповеди за отпуск", но има добавен e-mail за известяване на HR  

(меню "Администратор на уеб модули" -  таб "Портал" - "Настройки за Омекс Портал"- таб 

"Известяване" - "E-mail Човешки ресурси") се изпраща следната нотификация: 

 
 

Добавен е нов макет за известяване на служител, който е с роля "Подписващ заповеди за 

отпуски", при подадено заявление за отпуск, което е със статус "Потвърдено от ръководител" 

(т.е. има генерирана "Заповед за отпуск") Новият макет е със заглавие "Нов електронен 

документ за подписване" ("MessageTextDocumentToSign.txt."). 

 

 
 

За да се добави новият макет е необходимо да се стартира Омекс® Web Конфигуратор-а и за 

всяка база, в която се използва модул „Електронно досие“ в страница „Портал – настройки“ да 

се натисне бутон „Запази“,  бутон „Напред“ и бутон „Запис“, за да се запишат промените. 


