
Семинар 6. 1С:Кәсіпорын жүйесінде ішкі жүйелер және 

анықтамалықтарды  құру. 

 

Қарапайым қолданбалы шешімдерде ішкі жүйелер (подсистемы)  

пайдаланылмауы мүмкін, бірақ олар қолданылған кезде жалпы жағдайды 

қарастырамыз. 

Қосалқы жүйелер функционалды бөліктердің конфигурациясын 

таңдауға мүмкіндік береді, оған қосымшалар шешімі логикалық түрде 

бөлінеді. 

Бұл нысандар объектілердің Общие бөлімінде орналасқан және кіші 

жүйелер (подсистемы)  мен бағыныстағы кіші жүйелерден тұратын ағаш 

құрылымын құруға мүмкіндік береді: 

 

Енді сіздің шағын жүйеңіздің (подсистемы)  ағашы бос, суретте кіші 

жүйелердің(подсистемы)  болуы мүмкін мысал көрсетілген. 

Жоғары деңгейлі кіші жүйелер (подсистемы) - негізгі интерфейс 

элементтері  болып табылады. 

Бұл 1С: Кәсіпорын режимінде көрсетілген ішкі жүйелермен терезеге 

ұқсайды. 



 

Әр конфигурация нысаны бір немесе бірнеше ішкі жүйеге қосылуы 

мүмкін, оның ішінде ол көрсетіледі. 

Қосымша жүйені (подсистемы) қосу 

Енді сіз бір жаңа конфигурация нысандарын 

жасайсыз:Кадрлар,Зарплата, Товары. 

1C: Кәсіпорын терезесін жабыңыз және конфигураторға оралыңыз. 

Конфигурациялық нысандар тармағындағы Общие сол жаққа + белгісін 

басу арқылы кеңейтіңіз. Шағын жүйенің тармағын таңдап,  Добавить (немесе 

пернетақтадағы Insert түймешігін) басыңыз немесе контекстік мәзірді 

пайдаланыңыз. 

Конфигурация объектісін өңдеуге арналған терезе ашылады. Ол күрделі 

объектілерге арналған және әрекеттердің кезектілігін орындау арқылы 

осындай нысандарды жылдам жасауға мүмкіндік береді. 

Шағын жүйенің атауын –Кадрлар деп орнатыңыз. Атаудың негізінде 

жүйе синонимі – Кадрларды  өзі жасайды. 

Атау (имя) кез-келген конфигурация нысанының негізгі сипаты. Жүйе 

арқылы тағайындалған атауды қолдануға болады, бірақ өзіңіздің, неғұрлым 

түсінікті атауды қолданған дұрыс.. 



 

 

Синоним сипаты кез-келген конфигурация нысаны үшін қол жетімді 

және пайдаланушыға көрінетін балама нысан атауын сақтауға арналған.  

Анықтамалықтар құру 

Анықтамалық  нысанының конфигурациясы деректер тізімдерімен 

жұмыс істеуге арналған. Әдетте, кез-келген компанияның жұмысында  

қызметкерлердің, өнімдердің, тұтынушылардың, жеткізушілердің және т.б. 

тізімдер пайдаланылады.  

Анықтамалық элементтерден тұрады. Мысалы, қызметкерлердің 

анықтамалығы үшін қызметкер,ал өнім элементі үшін анықтамалығы өнім 

болып табылады. Анықтамалықтың әрбір элементі, әдетте, бұл элементті 

сипаттайтын ақпаратты толығырақ көрсетеді. Мысалы, Өнімдер 

анықтамалығы барлық элементтері үшін өндіруші туралы, сақтау мерзімі және 

т.б. туралы қосымша ақпаратты қамтуы мүмкін.  

Келесі жұмыстарға қажетті анықтамалықтарды құрамыз:Ұйымдар, 

Лауазым, Қызметкерлер, Тауар, ЕдиницИзм, Склад 



 
 

 
 

Далее түймешігін басып, Подсистемы бетбелгісіне өтіңіз. 

 

Бұл бетбелгіде анықтамалық қандай ішкі жүйелерде көрсетілетіні 

бейнеленеді. 



 
Ұйымдар, Лауазым, Қызметкерлер анықтамалықтары да Кадрлар ішкі 

жүйесіне кіреді. 

 

Жаңа элементті қосу командасы 

Жаңа анықтамалық элементтерін енгізу үшін қолданба интерфейсін 

баптаймыз. 

Бұл үшін ағашта объектілерінің конфигурациясын бөлеміз,ол тармақты 

Подсистемы деп алып, оның мәтінмәндік мәзірін: Все подсистемы. 

 

Ашылған терезеде Все подсистемы тізімінде сол жақта ОказаниеУслуг 

таңдап аламыз, оң жақта командалық интерфейс тізімде таңдалған ішкі 

жүйенің барлық командалары бейнеленеді.  

Әрекет жолағында.Жаңа клиент командасы қосылды: Жаңа 

анықтамалық элементін жасау үшін , бірақ ол әдепкі бойынша көрінбейді. 

Тиісті белгіні қойып, осы команданың көрінуін қосыңыз. 

 



 
Анықтамалық элементтерін жасау 

Біздің анықтама бос болғанша, оған бірнеше элементтерді қосамыз. 

Ол үшін Кадрлар бөлімінің әрекет тақтасындағы Ұйымдар 

анықтамалығына кіріңз. Анықтама элементін жасау үшін Создать түймешігін 

басыңыз. Жаңа ұйымның атын енгізіңіз –АптекаПлюс, код автоматты түрде 

жасалады. 

Записать и закрыть басыңыз (пернелер тіркесімі туралы ұмытпаңыз, 

солай тезірек) 

 
 

Элементтерді қосқаннан кейін анықтама келесідей болады. 



 
Анықтама элементтері оған екі рет басу арқылы өңделеді. 

Кестелік бөлігі бар анықтама 

Екінші анықтамалық жасаңыз-Қызметкерлер. 

Онда қызметкердің аты-жөні ғана емес, оның өткен жұмыстары туралы 

ақпарат сақталады. Бұл ақпарат құрылымы бойынша біркелкі, бірақ саны 

бойынша әртүрлі, сондықтан оны сақтау үшін анықтамалықтың кестелік 

бөлігін қолданамыз. 

Жаңа конфигурация нысанын Қызметкерлер деп аталатын 

анықтамалық қосыңыз. Далее әрі Подсистемы бетбелгісіне басыңыз, 

Кадрлар белгілеңіз. 

 
 



 
 

Қызмет көрсету кезінде қызметкер көрсетілуі тиіс,  және осы 

қызметкердің  лауазымы және біз әрбір қызметкерге жалақысын бере аламыз.  

Келесі реквизиттерді қосыңыз: 

1.Лауазымы – тип Строка, ұзындығы шектелмеген;  

2.Бөлімі– типСтрока, ұзындығы–20;  

Анықтамалыққа кестелік бөлімді  де қосуға болады. Кестелік бөліммен 

жұмыс істеуді құжаттармен жұмыс жасағанда қарастырамыз.  

  
 

 


