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1 Instalacja systemu 

 

Comarch ERP Optima w wersji 2013.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 
26.06.2013. W przypadku kończącego  się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji 
programu nie będzie możliwa.  

 

 

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 

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/dla-
klientow. 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 2013.6.1. 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 2013.6.1 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 2013.6.1. 

Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2013.6.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na 
listach w programie. 

http://www.comarch.pl/erp/dla-klientow
http://www.comarch.pl/erp/dla-klientow
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Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych 
pochodzących z innych języków niż polsk i, 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 którymi 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 pracę z bazami 
o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera 
SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełn ej 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 pierwszym 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 2013.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami: 

Aplikacja Wersja Uwagi 

Wszystko.pl Aktualna wersja: Wszystko.pl 

Comarch ERP e-Sklep 7.0 lub wyższa  

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera 5.6 lub wyższa  

Comarch ERP Mobile Sprzedaż - Android 4.4  

Comarch ERP Mobile Flota 2.0  

Comarch ERP Mobile BI Najnowsza wersja dostępna 
w Google Play (aktualnie 
2.6) 

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.comarch.
mobile.bi 

Comarch ERP  XL Od wersji 2013.1 lub 11.0.3  

iBard24 Od wersji 2.9.0  

http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
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Internetowe Aplikacje Pracownicze  1.10.43  

Comarch ERP e-Pracownik 2013.1.1  

 

 
Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.  

3 Ogólne 

3.1 Nowości 

1. Import danych z bazy GUS. Przycisk umożliwiający pobieranie danych z bazy GUS został dodany 
w lokalizacji System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Pieczątka firmy oraz na oknie Kreatora 
konfiguracji parametrów firmy. Pozwoli to Klientom na szybsze wprowadzanie swoich danych 
identyfikacyjnych i adresowych oraz wyeliminowanie pomyłek związanych z ręcznym wypełnianiem 
formularzy. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, który posiadają oprogramowanie na gwarancji. 

3.2 Zmiany 

1. Lista urzędów skarbowych. Podczas aktualizacji urzędów skarbowych dodano rozpoznawanie już 
istniejących po akronimie. Ten sam mechanizm rozpoznawania został wprowadzony również w pracy 
rozproszonej. 

2. Konwersja bazy konfiguracyjnej. Podczas konwersji z wersji starszej niż 2013.5.1 dla operatorów 
z uprawnieniami administratora zaznaczane są parametry Operator używa Analiz BI oraz Administrator 
Analiz BI. 

3. Automatyczne zakładanie operatora Administrator. Dla automatycznie zakładanego operatora 
Administratora zaznaczane są parametry Operator używa Analiz BI oraz Administrator Analiz BI.   

4. Menadżer Licencji – usuwanie klucza wirtualnego. W przypadku wybrania opcji usunięcia klucza 
wirtualnego, gdy Menadżer Licencji nie ma łączności z Internetem, wyświetlany jest następujący 
komunikat: Ze względu na brak połączenia z siecią Internet, po usunięciu klucza wirtualnego nie będzie 
można go podłączyć na innym komputerze. Podłącz komputer do sieci i spróbuj ponownie. Jeżeli jednak 
usuniesz klucz wirtualny, zadzwoń pod numer 12 681 43 00 wew. 2 w celu zresetowania tego klucza. Czy 
usunąć wybrany klucz wirtualny? (Tak/Nie) Po wybraniu opcji „Tak” klucz jest usuwany. 

5. Menadżer Licencji – nazwy modułów e-Pracownik. Na zakładce Dostępne moduły oraz Pobrane moduły 
w Menadżerze Licencji moduł OP PRC wyświetlany jest jako e-Pracownik (dla Optima Płace i Kadry Plus), 
moduł OP PRCM jako e-Pracownik (dla Optima Płace i Kadry) oraz XM PRC jako e-Pracownik (dla XL). 

3.3 Poprawiono 

1. Grupowanie listy kontrahentów. Poprawiono działanie mechanizmu grupowania listy kontrahentów 
według kolumny Opiekun kontrahenta. 

2. Wykonywanie funkcji dodatkowych z listy kontrahentów. W specyficznej sytuacji podczas wykonywania 
funkcji dodatkowej i wybierania kontrahenta, zatwierdzenie wyboru klawiszem <ENTER> powodowało 
zamknięcie formularza funkcji dodatkowej. Działanie programu poprawiono. 

3. Edycja wydruków XML i funkcji dodatkowych. Jeśli w definicji wydruku XML lub funkcji dodatkowej 
użyty był parametr CDN_FiltrApp, to podczas edycji takiej definicji składnia parametru CDN_FiltrApp była 
zastępowana jego wartością, co powodowało nieprawidłowości po zapisaniu edytowanej definicji. 
Działanie to zostało poprawione. 

4. Ustawienia drukarki – duplex. Poprawiono działanie ustawień opcji duplex dla drukarki. Ustawienie tej 
opcji w menu System/ Ustawienie drukarki spowoduje dwustronne drukowanie wydruków. Natomiast po 
ponownym uruchomieniu programu przywrócone zostaną ustawienia standardowe zdefiniowane 
w Panelu Sterowania systemu operacyjnego. 
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5. Wydruki XML. Umożliwiono przekazywanie argumentów do programów uruchamianych w sekcji RUN 
wydruków XML. 

6. Menadżer Licencji. W sytuacji, gdy w Menadżerze Licencji była wyczerpana ilość dostępnych modułów 
e-Sklep i następowała próba pobrania kolejnego z nich, mogło wystąpić zrestartowanie Menadżera 
Licencji i zwolnienie pobranych modułów przez Comarch ERP Optima lub/oraz Comarch ERP XL. Działanie 
poprawiono. 

4 Handel  

4.1 Nowości 

1. Zestawienie pomocnicze faktur zakupu kwalifikujących się do korekty podatku dochodowego. 
Z poziomu listy Faktur Zakupu dostępny jest nowy wydruk, Zestawienie do korekty podatku 
dochodowego, prezentujący listę niezapłaconych Faktur Zakupu kwalifikujących się do korekty wraz 
z dokumentami, które rozchodowały towar z tych faktur.  

Po wybraniu wydruku wyświetla się okno, w którym należy ustalić następujące parametry: 

 Dokumenty zakupu niezapłacone: na dzień …. – data, dla której zostaną wyświetlone dokumenty 
kwalifikujące się do korekty podatku, 

 Rozchody towarów i usług za okres: od dnia …. do dnia …. – okres, w jakim zasoby 
z wyświetlonych Faktur Zakupu zostały wydane. 

Informacje drukowane na Zestawieniu (w pierwszej linii znajdują się informacje o Fakturach Zakupu, 
w pozostałych – dotyczące dokumentów rozchodowych): 

Numer faktury zakupu – numer obcy Faktury Zakupu, 

Nazwa kontrahenta – nazwa kontrahenta, od którego zakupiono towar, 

Nr dokumentu rozchodu – numery dokumentów WZ, RW, FA, którymi ten towar został wydany 
(dokument FA pojawia się, jeżeli jest to faktura z pobraniem lub jest powiązana z WZ), 

Data dokumentu – data zakupu/ data sprzedaży, 

Wartość netto – wartość netto Faktury Zakupu, 

Wartość rozchodu - koszt zakupu wydanego towaru (wykazany koszt zawiera również kwoty 
wynikające z późniejszych korekt oraz korekt kosztów, czyli dokumentów WZKK), dodatkowo dla 
każdej FZ pod tabelą znajduje się podsumowanie wartości rozchodu, 

Kwota brutto – kwota brutto Faktury Zakupu, 

Zaległość – kwota zaległości na dzień wskazany w parametrach wydruku, 

Ilość dni po terminie – liczba dni, jaka upłynęła od terminu płatności faktury, 

Ilość dni po terminie do dochodowego – liczba dni, od ilu Faktura Zakupu kwalifikuje się do korekty 
podatku. 

W podsumowaniu zestawienia znajduje się: 

Suma przeterminowanych zaległości – suma kolumny Zaległość, 

Suma wartości rozchodów – suma kolumny Wartość netto/ wartość rozchodu, 

W zestawieniu ujęte będą Faktury Zakupu z datą zakupu nie wcześniejszą niż 1.01.2013r. 

W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry znajduje się parametr Korekta kosztów do podatku 
dochodowego wyliczana na dzień: 

 30/90 – po zaznaczeniu tej opcji w kolumnie Ilość dni po terminie do dochodowego jest wyliczana 
od 30 dnia po terminie płatności faktury lub od 90 dnia liczonego od wystawienia faktury 
z terminem płatności dłuższym niż 60 dni, 

 31/91 – Ilości dni po terminie do dochodowego jest wyliczana o dzień później, w stosunku do 
powyższej opcji. 

2. Faktury RR. Stawka VAT. Wprowadzono możliwość zmiany stawki VAT na 7% dla całego dokumentu. 
Dotychczas przy zatwierdzaniu Faktury RR pojawiał się komunikat z informacją, że na dokumencie 
występują stawki inne niż 7% i pytanie, czy zapisać taki dokument. Obecnie, jeśli Użytkownik wybierze 
Nie, pojawia się komunikat o następującej treści: Czy zmienić stawkę VAT na 7%?. Wybór Tak spowoduje 
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zmianę stawki na 7% dla każdej pozycji występującej na dokumencie. Przycisk Nie pozostawi dokument 
bez zmian. 

3. Faktury RR. Filtrowanie. Na liście Faktur RR w filtrze zaawansowanym dodano możliwość filtrowania 
korekt. 

4. Wydruk Faktury na drukarce fiskalnej. Z powodu ograniczenia liczby drukowanych znaków na niektórych 
drukarkach, w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna dodano nowy parametr Skrócony 
numer faktury. Po zaznaczeniu tego parametru na drukarce fiskalnej drukowany jest numer faktury bez 
symbolu i zer wiodących. 

4.2 Zmiany 

1. Łatwa Sprzedaż. Po wybraniu magazynu na oknie Łatwej Sprzedaży, magazyn ten jest przenoszony na 
formularz Faktury Sprzedaży i Paragonu. 

4.3 Poprawiono 

1. Rezerwacja odbiorcy. Dla Rezerwacji Odbiorcy utworzonych w starszych wersjach programu Comarch 
ERP Optima, po konwersji do wersji 2013.5.1 i wybraniu Zamknij i wygeneruj RO różnicowe nie tworzył 
się nowy dokument RO. Działanie programu poprawiono. 

2. Wydanie Zewnętrzne. Przywrócono przenoszenie numeru zamówienia z RO w pole Opis/Atrybuty na 
dokumencie WZ. 

3. Preliminarz płatności. Dla Faktur Sprzedaży, które zostały utworzone w kolejności RO/WZ/FA 
w Preliminarzu Płatności w kolumnie Numer dokumentu wyświetla się numer Faktury Sprzedaży. 

4. Kurs waluty na WZ. Poprawiono pobieranie kursu na Wydanie Zewnętrzne utworzone z RO. 

5. Termin płatności. W sytuacji, kiedy na RO został ustalony konkretny termin płatności, na Fakturze 
Sprzedaży (utworzonej po przekształceniu z poziomu listy WZ) termin płatności wyliczany jest 
następująco: liczba dni ustalona na RO liczona od daty sprzedaży Faktury.  

6. Korekta wartości do Faktury Sprzedaży. Na wydruku Korekty wartości w walucie PLN poprawiono 
drukowanie ceny przed korektą dla towarów, które w cenniku miały wprowadzoną cenę w walucie obcej. 

4.4 Współpraca z Comarch ERP e-Sklep 

1. Kontrahenci. Poprawiono przesyłanie nazw kontrahenta na Rezerwacji Odbiorcy importowanej 
z Comarch ERP e-Sklep. 

2. Zestawy.  Informacja o zestawie promocyjnym zamieszczana jest na Rezerwacji Odbiorcy importowanej 
z Comarch ERP e-Sklep. 

4.5 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż 

1. Wysyłanie grup towarowych – stany towarów na magazynach lokalnych. Rozwiązano problem związany 
z nieprawidłowym wyświetlaniem stanów towarów na urządzeniu mobilnym (z magazynów lokalnych 
w Comarch ERP Optima). Problem pojawiał się po wysłaniu w pierwszej kolejności dowolnej podgrupy, 
a następie grupy nadrzędnej do niej (np. Grupy Głównej), zawierającej inne podgrupy.  

5 Handel Plus 

5.1 Poprawiono 

1. Karta towaru – zakładka Zasoby. W specyficznej sytuacji uwzględniającej przesunięcia 
międzymagazynowe, na zakładce Zasoby dane wyświetlały się nieprawidłowo w odniesieniu do 
magazynów. Działanie programu poprawiono. 
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6 CRM 

6.1 Poprawiono 

1. Skrzynka pocztowa. W niektórych przypadkach, przy próbie wysłania oferty handlowej do e-maila 
pojawiał się komunikat: System.OutOfMemoryException. Działanie poprawiono. 

2. Skrzynka pocztowa. Seryjny E – mail bez wydruku. Jeżeli operator był przypisany do kilku kont 
pocztowych to przy próbie wysyłki seryjnego e-maila, nie było podnoszone okno formularza wiadomości. 
Działanie poprawiono. 

 

Uwaga: Jeśli usługa Comarch ERP Automat Windykacji jest wykorzystywana, wówczas po 
reinstalacji programu wymagane jest jej ponowne uruchomienie.  

W tym celu należy z poziomu menu System/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Windykacja  
zakładka Usługa: Automat windykacji wywołać opcję Uruchom usługę Comarch ERP 
Automat windykacji.  

7 CRM Plus 

7.1 Poprawiono 

1. Windykacja. Maile tworzone przez Automat windykacji w folderze Robocze nie były wysyłane po 
przeniesieniu ich przez Użytkownika do Skrzynki nadawczej. Działanie poprawiono. 

8 Księgowość 

8.1 Nowości 

1. Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-UE – wzór 3, VAT-UEK – wzór 3, VAT-UE/A – wzór 3, 
VAT-UE/B – wzór 3  oraz VAT-UE/C – wzór 2 wraz z wydrukami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych 
wewnątrzwspólnotowych transakcjach w Dz. U. z 2013 poz. 724. Zaktualizowano również wzór 
dokumentu elektronicznego do wysyłki VAT-UE, VAT-UEK, VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C do systemu 
e-Deklaracje. Nowe wzory deklaracji obowiązują od rozliczenia za miesiąc lipiec, bądź trzeci kwartał roku 
2013. Poprzednie wzory deklaracji również obowiązują do końca roku, w przypadku kiedy nie ma 
transakcji z Chorwacją. 

2. Biuro Rachunkowe. Zostały dodane nowe wzory deklaracji VAT-UE – wzór 3, VAT-UEK – wzór 3, 
VAT-UE/A – wzór 3, VAT-UE/B – wzór 3 oraz VAT-UE/C – wzór 2. 

3. Biuro Rachunkowe. Deklaracje VAT-7. Wprowadzono przy próbie eksportu do e-deklaracji deklaracji 
VAT-7 (13), VAT-7D (4), VAT-7K (7) za miesiące inne niż styczeń-marzec 2013, bądź pierwszy kwartał 2013 
komunikat: Eksport niemożliwy. Formularze VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4) obowiązują za okres od 
01.01.2013 do 31.03.2013. Natomiast przy próbie eksportu do e-deklaracji deklaracji VAT-7 (14), 
VAT-7D (5), VAT-7K (8) za miesiące wcześniejsze niż kwiecień 2013, bądź drugi kwartał 2013 pokazuje się 
komunikat: Eksport niemożliwy. Formularze VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5) obowiązują za okres od 
01.04.2013. 

8.2 Zmiany 

1. Odsetki podatkowe. Uzupełniono konfigurację programu o nowo obowiązujące odsetki podatkowe od 
dnia 04.07.2013 w wysokości 10,00%. Wartość odsetek aktualizowana jest w menu Konfiguracja/ 
Program/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe podczas tworzenia nowych baz firmowych oraz w trakcie 
konwersji. 
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2. Księga podatkowa. Korekta podatku dochodowego. Przy próbie zapisania dokumentu będącego korektą 
do podatku dochodowego, w którym nastąpiła zmiana daty, czy okresu korekty miesiąc/kwartał 
wprowadzono komunikat: Została zmieniona data zapisu. Należy ponownie wygenerować dokumenty do 
korekty. 

3. KPiR. Rejestr VAT. Na zapisie korekcyjnym w Rejestrze VAT powstałym automatycznie z zawiadomienia 
VAT-ZD w kolumnie Kolumna podstawia się wartość Nie księgować. 

8.3 Poprawiono 

1. Rejestr VAT. Do deklaracji VAT-7. Przyśpieszono działanie wydruków z poziomu zakładki Do deklaracji 
VAT-7 przy zaznaczonym parametrze Uwzględnij cały kwartał. 

2. Środki trwałe. Po zmianie grupy na karcie środka trwałego jest ona również aktualizowana w numeracji 
dokumentu OT, w sytuacji kiedy dokument OT nie jest zaksięgowany. W przypadku zaksięgowanych 
dokumentów OT numer nie jest modyfikowany. 

3. Biuro Rachunkowe. Jeżeli na karcie Operatora z poziomu Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy 
jest zaznaczony moduł CRM lub CRM Plus lub Obieg dokumentów to w momencie logowania do modułu 
Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe jest on również zaznaczony. 

9 Kasa/ Bank 

9.1 Zmiany 

1. Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów. Zmieniono nazwę formatu przelewu BPH BusinessNet (import) na 
BPH BusinessNet (import)/PekaoBIZNES24 (import). 

2. Delegacje. Na pasku graficznego menu (ribbon) dostępnym z poziomu Lista delegacji, Formularz delegacji 
oraz Formularz elementu delegacji dodano ikonę Rozliczenia, która otwiera okno Rozliczenia podmiotu. 
Z poziomu Formularza delegacji i Formularza elementu delegacji otwiera się okno z wybranym 
pracownikiem/wspólnikiem z delegacji. Z poziomu listy delegacji otwiera się okno z wybranym 

pracownikiem/wspólnikiem z delegacji podświetlonej na Liście delegacji. 

 

Uwaga: W przypadku komunikacji z bankiem Raiffeisen za pomocą usługi sieciowej opcja 
Informacja o stanie środków na rachunkach pobiera informacje tylko o saldzie 
dostępnym.  

9.2 Poprawiono 

1. Magazyn walut. W specyficznej sytuacji przy próbie zapisu dokumentu KW po kursie historycznym 
i rozliczenia go w magazynie walut pojawiał się komunikat: Przekroczono wartość kwoty do rozliczenia 
symbol/numer/rok/rejestr w Magazynie Walut. Działanie poprawiono. 

2. Magazyn walut. W rejestrze walutowym wg kursu historycznego w specyficznej sytuacji przy próbie 
dodania zapisu dokumentu KW zmieniał się sposób rozliczenia z kursu historycznego na bieżący. Działanie 
poprawiono. 

10 Płace i Kadry 

10.1 Zmiany 

1. Zmiana w liczeniu podstawy zasiłków chorobowych: 

 wynagrodzenie zasadnicze w stawce godzinowej będzie wliczane do podstawy zasiłków według 
takich samych zasad, jak jest wliczane wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej, czyli jako 
składnik stały z warunkowym dopełnianiem zależnym od urlopu i parametru w konfiguracji, 
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 dopełnianie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków zdefiniowanych jako wliczane do podstawy 
zasiłków metodą ‘wliczać jak zasadnicze’ – dopełnianie jest liczone w dniach (we wcześniejszych 
wersjach było liczone z dokładnością do godziny), 

 ujednolicono sposób wliczania dodatków wliczanych do podstawy zasiłków metodą ‘dopełniać 
według dni/godzin’ dla pracowników na stawce godzinowej i pracowników na stawce 
miesięcznej. Dodatki takie, będą wliczane w przypadku pracowników na stawce godzinowej 
analogicznie, jak dla pracowników na stawce miesięcznej. 

2. Import nieobecności z arkusza MS Excel. Podczas importu nieobecności typu ‘urlop macierzyński’ i ‘urlop 
rodzicielski’ z arkusza, w którym nie ma uzupełnionej przyczyny domyślnie ustawiają się odpowiednio 
‘urlop macierzyński 100%’ i ‘urlop rodzicielski 80%’. 

3. Migrator. Import z programu Comarch ERP Klasyka do arkusza. Umożliwiono import z programów PIK 
i PLP nowych typów nieobecności związanych z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim do arkusza. 

10.2 Poprawiono 

1. Informacje o podstawie naliczania zasiłku – wykazywanie informacji dotyczących zasiłków 
macierzyńskich wypłacanych do  urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego: 

 poprawiono wyświetlanie kwoty wypłaconego zasiłku na oknie podstawy obliczeniowej  

mogła być zawyżona dla zasiłków wypłacanych w wysokości 60% bądź 80%, 

 procent zasiłku na wydruku jest zgodny z procentem w wypłaconym zasiłku – poprzednio 

     drukowało się zawsze 100%.     

2. Zmiana kosztów uzyskania pracownika. Przy ręcznej modyfikacji mnożnika kosztów uzyskania na 
formularzu danych kadrowych, wartość kosztów nie aktualizowała się automatycznie. Nowa wartość 
pojawiała się dopiero po zapisaniu formularza danych kadrowych. Poprawiono. 

3. Formularz nieobecności ‘urlop opiekuńczy (zasiłek)’. Przy dodawaniu nieobecności typu ‘urlop 
opiekuńczy (zasiłek)’ w polu przyczyna podpowiadało się ‘nie dotyczy’. Poprawiono, obecnie domyślnie 
ustawia się przyczyna ‘opieka nad dzieckiem do 14 lat’. 

4. Formularz nieobecności ‘zwolnienie chorobowe’. Przy dodawaniu nieobecności typu ‘zwolnienie 
chorobowe’ w polu przyczyna podpowiadało się ‘nie dotyczy’. Poprawiono, obecnie domyślnie ustawia 
się przyczyna ‘zwolnienie lekarskie’. 

5. Import z arkusza Excel. Przy imporcie pracowników z arkusza Excel, w którym nie było kolumny 
Stanowisko występował błąd i pracownicy nie importowali się. Poprawiono. 

6. Schemat numeracji listy płac. W przypadku, gdy za dany okres były utworzone dwie listy płac, o rodzaju 
‘Inne’ lub ‘etat’, różniące się tylko serią w schemacie numeracji, przy naliczaniu wypłaty dla tego samego 
pracownika na drugiej liście płac pojawiał się komunikat: Wypłata została zapisana wcześniej na innym 
stanowisku i nie można było jej zapisać. Poprawiono. 

7. Podstawa zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika na stawce godzinowej, który 
w danym miesiącu miał zmianę stawki i nieobecność usprawiedliwioną było błędnie dopełnianie. 
Poprawiono. 

8. Wydruk GenRap – Czas pracy. Na wydruku dzień wolny lub świąteczny, w którym była odnotowana 
nieobecność pojawiał się dwukrotnie. Poprawiono. 

9. Wydruk świadectwa pracy. Przy długich nazwach stanowisk, nazwa stanowiska na wydruku była 
obcinana (wydruk Crystal), bądź wydruk się nie wykonywał (wydruk do Worda). Poprawiono. 

10. Wyświetlanie stanowisk, funkcji, kodów zawodów i przyczyn zwolnienia na formularzu danych 
kadrowych. Konwersja bazy danych do wersji 2013.5.1 powodowała usunięcie stanowiska (funkcji, 
kodów zawodów, przyczyn zwolnienia) na formularzu danych kadrowych niektórych pracowników 
w sytuacji, gdy w bazie były zapisane stanowiska o takiej samej nazwie, różniące się jedynie dodatkowymi 
spacjami na końcu nazwy. Poprawiono konwersję z wersji starszych niż 2013.5.1 


