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Zmiany w wersji 2013.4.1

1 Instalacja systemu
Uwaga: Instalacja programu na komputerze, na kt órym nie ma wcześniejszej wersji
Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem nową aplikację do zarządzania
licencjami – Comarch ERP Menadżer Licencji. Zastępuje ona dotychczasowy Serwis Klucza
HASP oraz Zdalny Serwer Klucza. Więcej informacji można zna leźć w instrukcji Comarch
ERP Menadżer Licencji.

Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji
wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to konieczne
dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2013.0.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji.

2 Reinstalacja programu
2.1

Reinstalacja z poprzedniej wersji programu

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima).
Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów:
ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory
dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dlaklientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku
ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.
Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net
Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji
programu.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji
wcześniejszej niż 2013.4.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli
termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2013.4.1 możliwa jest zarówno z wcześniejszych wersji 2013, 2012 oraz 2010 jak
również Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności
skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować
wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2013.4.1.
Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2013.4.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na
listach w programie.
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Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych
pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się
dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego procesu
konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie
podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL
Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z k tórymi mogą pracować
edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być
używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server
2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na prac ę z bazami
o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera
SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie
posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.

2.2

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000.
Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz
wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2000, aby móc pracować na Comarch ERP
Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego
bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator baz danych”, które znajduje się na Indywidualnych
Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248).
W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat:
Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL
w nowszej wersji.
Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft
SQL Server 2000.

Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL
Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012,
należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pier wszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL
2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa
dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w instrukcji instalacji.

2.3

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2013.4.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
1.

Comarch ERP e-Sklep w wersji 6.5 lub wyższej

2.

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w wersji 5.5.2 lub wyższej

3.

Comarch ERP Mobile Sprzedaż dla Windows Mobile w wersji 7.2

4.

Comarch ERP Mobile Sprzedaż dla Android w wersji 4.3

5.

Comarch ERP Mobile Menadżer w wersji 6.1

6.

Comarch ERP XL od wersji 2013.1 lub 11 HotFix 3

7.

Intranetowe Aplikacje Pracownicze – wymagana wersja 1.10.40 lub wyższa
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3 Ogólne
3.1

Zmiany
1.

3.2

Konfiguracja wydruków i funkcji dodatkowych. Na formularzach wydruków i funkcji dodatkowych
(dotyczy tylko wydruków i funkcji standardowych) wyłączono edycję parametru Odśwież dane
w programie po wykonaniu. Parametr ten związany jest z potrzebą odświeżenia danych po wykonaniu
wybranego wydruku lub funkcji dodatkowej.

Poprawiono
1.

Lista kontrahentów. Jeżeli Lista kontrahentów została posortowana po kolumnie Kwota przy
zaznaczonym parametrze Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami, a następnie parametr ten został
odznaczony, na liście pojawiał się komunikat: Windowed functions do not support constants as ORDER BY
clause expressions. Działanie programu poprawiono.

2.

Informacje bieżące. Poprawiono wykonywanie analiz z innym terminem niż domyślny w przypadku bazy
danych konwertowanej z wersji wcześniejszych.

3.

Informacje bieżące. Poprawiono działanie analiz: "Deklaracja INTRASTAT do zrealizowania" oraz
"Wygasające uprawnienia pracownika" po konwersji bazy danych. W Konfiguracji Programu/ Informacje/
Informacje bieżące umożliwiono zmianę terminu domyślnego.

4.

Optymalizacja uruchamiania wydruków GenRap. Przyśpieszono pierwsze uruchomienie wydruków
GenRap.

4 Handel
4.1

Nowości
1.

Ewidencja wyrobów węglowych. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 lutego
2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego wprowadzono
parametr pozwalający na pominięcie w zestawieniu dokumentów, na których suma wyrobów węglowych
jest nie większa niż 200 kg.

2.

Wydruk Faktury Pro Forma. Wprowadzono nowy wzór wydruku dla Faktury Pro Forma, który nie zawiera
informacji o podatku VAT.

3.

Zwrot do Paragonu. Na formularzu Zwrotu do Paragonu wprowadzono:
 Pole Nr fiskalny – służy do wpisania numeru paragonu fiskalnego, do którego wystawiany jest zwrot.
Pole to jest widoczne tylko na korektach do zafiskalizowanych paragonów.
 Pola wyboru Zwrot i Pomyłka – zaznaczenie jednej z opcji pozwala na uwzględnienie korekty
odpowiednio w Ewidencji zwrotów i reklamacji lub Ewidencji pomyłek. W przypadku pomyłki, w polu
Opis/ Atrybuty znajdującym się na zakładce Płatności Użytkownik powinien wprowadzić krótki opis
przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki, który jest drukowany na Ewidencji pomyłek.

4.

Zwrot do Paragonu. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie
kas rejestrujących dodano:
 Wydruk Ewidencji zwrotów / reklamacji na liście Paragonów – jest to wykaz zwrotów towarów
oraz uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności
(zapłaty) z tytułu sprzedaży. Wydruk uwzględnia wszystkie korekty z listy, oznaczone jako zwrot.
 Wydruk Ewidencji pomyłek na liście Paragonów – wydruk uwzględnia wszystkie korekty do
Paragonów oznaczone jako pomyłka.
 Wydruk Protokołu przyjęcia zwrotu/ reklamacji – wydruk jest dostępny z poziomu formularza Zwrot
do Paragonu.

4.2

Zmiany
1.

Wydruk dokumentu Tax Free. Wydruk dokumentu Tax Free został dostosowany do zmian
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów: znaku
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informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje
zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii
Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący
podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym.

4.3

4.4

Poprawiono
1.

Korekta zbiorcza. Poprawiono działanie programu podczas zapisu na trwałe Korekty Zbiorczej, jeżeli
w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczony był parametr Automatyczne kompensaty.

2.

Drukarka Novitus Deon E. W niektórych sytuacjach na wydrukach paragonów oraz faktur nie pojawiała
się forma płatności. Współpracę programu z urządzeniem poprawiono.

Współpraca z Comarch ERP e-Sklep
1.

4.5

Współpraca z Comarch ERP XL
1.

4.6

Synchronizacja. Zoptymalizowano proces synchronizacji danych pomiędzy Comarch ERP Optima
a Comarch ERP e-Sklep dla towarów z atrybutem typu lista.

Domyślna kasa i bank. Operator mający uprawnienia administratora ma możliwość ustawienia
domyślnej kasy i banku na kartach operatorów.

Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż
1.

Współpraca z modułem CRM. Rozbudowano funkcjonalność związaną z przesyłaniem zadań/kontaktów
pomiędzy modułem CRM Comarch ERP Optima a Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Szczegóły w instrukcji
(Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż) dostępnej na stronach walidowanych w obszarze Comarch
ERP Optima/ Dokumentacja.

5 Handel Plus
5.1

Poprawiono
1.

Kategoria. Przy próbie zmiany kategorii na zatwierdzonych dokumentach magazynowych, z których
dostawa została już rozchodowana, pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie tej operacji.
Działanie programu poprawiono.

6 Księgowość
6.1

Nowości
1.

6.2

Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7 – wzór 14, VAT-7K – wzór 8 oraz VAT-7D – wzór 5 wraz
z wydrukami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie deklaracji
dla podatku od towarów i usług opublikowanym w Dz. U. z 2013 poz. 394. Zaktualizowano również wzór
dokumentu elektronicznego do wysyłki VAT-7, VAT-7K i VAT-7D do systemu e-Deklaracje.

Zmiany
1.

Odsetki podatkowe. Uzupełniono konfigurację programu o nowo obowiązujące odsetki podatkowe od
dnia 07.03.2013 w wysokości 11,50%. Wartość odsetek aktualizowana jest w Konfiguracji/ Program/
Kasa/Bank – Odsetki podatkowe podczas tworzenia nowych baz firmowych oraz w trakcie konwersji.

2.

Deklaracje VAT-7. Zakładka VAT-ZD. Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup domyślnie podpowiada się
data Na dzień na ostatni dzień okresu, za który liczone jest zawiadomienie VAT-ZD. Przykładowo na
zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup liczonym za 2013-06 podpowie się data Na dzień 2013-06-30.
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6.3

3.

Rejestr VAT. Import z pliku DAT. Zmieniono mechanizm identyfikowania dokumentów podczas importu
z pliku DAT.

4.

Biuro Rachunkowe. Zostały dodane nowe wzory deklaracji VAT-7 – wzór 14, VAT-7K – wzór 8 oraz VAT7D – wzór 5.

Poprawiono
1.

Deklaracje VAT-7. Zakładka VAT-ZD. Podczas przeliczania zawiadomienia VAT-ZD przy dużej ilości
dokumentów pojawiał się komunikat „Upłynął limit czasu.” Przyspieszono przeliczanie załącznika VAT-ZD
dodanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. opublikowanym w Dz.
U. z 2012 poz. 1451.

2.

Deklaracje VAT-7. Zakładka VAT-ZD. W specyficznych sytuacjach Faktura Zakupu lub Sprzedaży
wystawiona na kilka pozycji w stawce opodatkowanej oraz NP i rozliczona częściowo, na zawiadomieniu
VAT-ZD wykazywana była w całej kwocie w stawce opodatkowanej. Działanie poprawiono. Obecnie
wykazywana jest w wartości pomniejszonej o zapłatę w odpowiedniej proporcji.

3.

Deklaracje VAT-7. Zakładka VAT-ZD. Podczas wyliczania automatycznej korekty dla VAT-ZD o typie Zakup
wykazywana jest tylko kwota VAT bez wartości netto. Na formularzu VAT-ZD dla zakupu w pozycji Suma
do korekty pokazywana jest tylko kwota VAT, wartość netto jest zerowana. W pozycji Suma na VAT-ZD
pokazywana jest dla netto i VAT wartość zerowa. Automatyczna korekta generowana jest tylko na
wartość VAT-u, bez kwoty netto.

4.

Deklaracje VAT-7. Zakładka VAT-ZD. Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup zdjęto ograniczenie dwóch
lat od daty wystawienia dokumentu. Obecnie dokumenty pokazują się niezależnie od daty wystawienia,
jeżeli 150 dzień od upływu terminu płatności mija w 2013 roku. Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie
Sprzedaż wyświetlanie dokumentów pozostało niezmienione. Dalej obowiązuje ograniczenie dwóch lat
od daty wystawienia dokumentu.

5.

Rejestr VAT. Przy próbie wygenerowania faktury wewnętrznej w rejestrze VAT, bądź przekształcenia
paragonu do faktury pojawiał się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub
wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono.

6.

Rejestr VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Na wydruku Ewidencja usług świadczonych poza terytorium
kraju pokazywały się dokumenty z różnych miesięcy, niezależnie od tego, za jaki miesiąc był on
wykonywany. Obecnie faktury wykazywane są odpowiednio dla poszczególnych miesięcy.

7.

Rejestr VAT. Deklaracje VAT-UE. W sekcji C. Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
i D. Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, w przypadku, gdy wygenerowane faktury
przyjmowały wartości ujemne, na wydruku deklaracji VAT-UE pokazywały się wartości zerowe. Działanie
poprawiono.

8.

Praca rozproszona. Metoda kasowa. W przypadku importu faktur sprzedaży do rejestru VAT, gdzie
w bazie docelowej była ustawiona opcja metoda kasowa, mimo iż płatności od razu się nie przenosiły
i faktury były przelewowe lub gotówkowe, ale nierozliczone, to w tabelce Do VAT-7 pokazywał się
miesiąc deklaracji zgodny z datą wystawienia dokumentu. Działanie poprawiono.

9.

Metoda kasowa. Rejestr VAT Sprzedaży/ Zakupu. Po wprowadzeniu dokumentu z elementami o różnych
stawkach VAT i rozliczeniu tego dokumentu pokazywały się nieprawidłowe kwoty w tabelce Do VAT-7
oraz na zakładce do Deklaracji VAT-7 i na samej deklaracji. Wyświetlała się nieprawidłowa kwota Netto
dla ostatniego elementu, będąca różnicą kwoty brutto faktury i kwoty VAT elementu. Działanie
poprawiono.

10. Księgowość. Zaliczki na PIT-36/ PIT-36L. W przypadku rozliczeń kwartalnych, gdy w kwotach deklaracji
wspólnika była wybrana opcja Pobieraj dane z innej bazy danych i wskazana była baza oraz kwoty
deklaracji w danym kwartale były uzupełnione w każdym miesiącu, zamiast w ostatnim miesiącu danego
kwartału to przy wyliczaniu rocznej deklaracji w bazie głównej pojawiały się nieprawidłowe kwoty dla
przychodu i rozchodu. Działanie poprawiono.
11. Księgowość. Deklaracja PIT-36L. Po ręcznym uzupełnieniu na deklaracji kwoty składki na ubezpieczenie
społeczne (pole 50.), kwota ta nie była uwzględniania w kolejnych polach. Działanie poprawiono.
12. Rozrachunki. W specyficznych przypadkach podczas równoległego rozliczania rozrachunków wraz
z generowaniem różnic kursowych pojawiał się komunikat błędu. Działanie poprawiono.
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7 Kasa/ Bank
7.1

7.2

Zmiany
1.

Preliminarz płatności. Dla zdarzeń uwzględnionych na VAT-ZD zablokowano możliwość podziału
płatności, zmiany terminu oraz kwoty. Blokada dotyczy zarówno zdarzeń w preliminarzu jak
i dokumentów źródłowych.

2.

Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów. Zmodyfikowano format przelewów Elixir-0 iBRE w nowotworzonych
bazach.

Poprawiono
1.

Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. Na liście dokumentów nierozliczonych, po zaznaczeniu
korekty do dochodowego, umożliwiono wyświetlanie dokumentów z listy faktur przeniesionych do
rejestru VAT i zaksięgowanych.

2.

Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. Poprawiono wyświetlanie listy dokumentów, których
termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.

3.

Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. Poprawiono wyświetlanie dokumentów zakupu
zakwalifikowanych do korekty do VAT. Dokumenty zakupu pojawiają się niezależnie od daty
wystawienia, jeżeli minęło 150 dni od upływu terminu płatności i nieściągalność wierzytelności została
uprawdopodobniona już w 2013.
Przykład: Termin płatności przypada na 4.08.2012. Uwzględniając 150 dni od daty upływu terminu
płatności dokument zostanie zakwalifikowany do korekty już z dniem 1.01.2013 r.
Analogicznie w przypadku korekty do dochodowego pojawią się dokumenty w 30 dniu od upływu
terminu płatności oraz jeśli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to na liście znajdą się faktury, dla
których mija 90 dni od daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
Przykład: Faktura kosztowa wystawiona i zaksięgowana z datą 30-01-2013. Termin płatności to
10.10.2013 (dłuższy niż 60 dni). Dokument będzie zakwalifikowany do korekty podatku dochodowego
w dniu 30.04.2013 tj. 90 dni od daty zaliczenia kwoty dokumentu do kosztów uzyskania przychodów).

4.

Kasa Bank. Rozliczenia podmiotu. Wysyłając wydruk do maila dla wskazanego podmiotu nie był
pobierany adres e-mail z karty kontrahenta.

5.

Import przelewów MT940. Poprawiono import w formacie MT940 kwot płatności posiadających w pliku
kropkę, jako separator grup.

6.

Informacje bieżące. Dokumenty rozchodowe i przychodowe przeterminowane do VATu. W raporcie
poprawiono wyświetlanie dokumentów. Pojawią się dokumenty, dla których minęło 150 dni od upływu
terminu płatności i nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona już w 2013.
Przykład: Termin płatności przypada na 4.08.2012. Uwzględniając 150 dni od daty upływu terminu
płatności dokument zostanie zakwalifikowany w raporcie już z dniem 1.01.2013 r.
Analogicznie w raporcie Dokumenty rozchodowe przeterminowane do dochodowego pojawią się
dokumenty w 30 dniu od upływu terminu płatności oraz jeśli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to
w raporcie znajdą się faktury, dla których mija 90 dni od daty zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów.
Przykład: Faktura kosztowa wystawiona i zaksięgowana z datą 30-01-2013. Termin płatności to
10.10.2013 (dłuższy niż 60 dni). Dokument będzie zakwalifikowany do korekty podatku dochodowego
w dniu 30.04.2013 tj. 90 dni od daty zaliczenia kwoty dokumentu do kosztów uzyskania przychodów).

7.

Informacje bieżące. Dokumenty rozchodowe przeterminowane do dochodowego. Raport nie
uwzględniał dokumentów w 90 dniu od daty księgowania, których termin płatności jest dłuższy niż 60
dni. Poprawiono wyświetlanie dokumentów w raporcie.

Comarch ERP Optima

8

Zmiany w wersji 2013.4.1

8 Płace i Kadry
8.1

Nowości
1.

Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 3690,30 zł (od 2013.03.01),
 Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 147,61 zł (od 2013.03.01),
 Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 184,52 zł (od 2013.03.01),
 Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 221,42 zł (od 2013.03.01),
 Najniższa emerytura: 831,15 zł (od 2013.03.01)
 Wskaźnik waloryzacji: 105,50 % (od 2013.04.01)
Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki
 Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 2214,18 zł (od 2013.03.01),
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r. (M.P 2013.88)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej
emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych
zmniejszeń emerytur i rent (M.P 2013.95)
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika
waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia
rehabilitacyjnego w II kwartale 2013 r. (M.P 2013.105)

8.2

Poprawiono
1.

Lista zapisów historycznych. W przypadku ustawionego formatu daty z separatorem kropka (np.
01.04.2013) otwierając Listę zapisów historycznych pojawiał się komunikat Incorrect syntax near ‘.2013’.
Poprawiono.

2.

Wydruk RMUA.
 W przypadku dłuższych nazw na wydruku były obcinane ostatnie znaki pobierane z pola Nazwa
skrócona na dekl. ZUS z konfiguracji. Poprawiono.
 Wydruk dla wieloetatowca. W przypadku zatrudnienia pracownika na wielu etatach (etat główny
i dodatkowe) na wydruku były wykazywane wymiary z każdego etatu, bez względu na daty
zatrudnienia i zwolnienia. Poprawiono.
 W przypadku, gdy wynagrodzenie powyżej normy było rozliczane na osobnej liście etatowej (poza
podstawową, na której rozliczone było wynagrodzenie zasadnicze), nie było ujmowane na wydruku.
Poprawiono.

3.

Wydruk Karta czasu pracy. W sytuacji, gdy wydruk generowany był za miesiąc, w którym ostatni dzień
miesiąca był dniem wolnym lub świątecznym (z zerową normą czasu pracy) i równocześnie była
zdefiniowana własna nieobecność z własnym opisem na kartę czasu pracy - na wydruku nie był
wykazywany ostatni dzień takiego miesiąca. Poprawiono.

4.

Zerowe deklaracje ZUS RCA/RZA dla zleceniobiorcy. W przypadku, gdy zleceniobiorca miał ustalone
prawo do emerytury/ do renty lub ustalony kod niepełnosprawności, na generowanych zerowych
deklaracjach RCA/RZA nie był wstawiany poprawny kod prawa do renty/emerytury/ niepełnosprawności.
Działanie poprawiono.
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