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1 Instalacja systemu 

 

Comarch ERP Optima w wersji 2013.7.1 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. Ni e 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 2013.7.1. 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 2013.7.1 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 2013.7.1. 

Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2013.7.1 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 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 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 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 SQ L 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 2013.7.1 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 

(zalecana jest współpraca 

 

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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z wersją 2013.6 ze względu 
na zmiany w synchronizacji 
danych kadrowych) 

iBard24 2.9.3  

Internetowe Aplikacje Pracownicze  1.10.45  

Comarch ERP e-Pracownik 2013.1.1  

 

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

3 Płace i Kadry 

3.1 Nowości 

1. Aktualne wskaźniki.  

Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki 

 Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych: 2227,80 zł (od 
01.09.2013),  

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej 
do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1018).  

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 983). 

3.2 Zmiany 

1. Dwukierunkowa synchronizacja z Comarch ERP XL. Umożliwiono automatyczne dodawanie, aktualizację 
i usuwanie wydziałów, projektów i lokalizacji jednocześnie w bazie Comarch ERP Optima i Comarch ERP 
XL, niezależnie od tego, z poziomu którego z tych programów wykonana zostanie dana operacja. 
Funkcjonalność jest dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2013.6 bądź wyższej. 

2. Minimalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych. Zgodnie ze zmianą 
przepisów zmieniono minimalną podstawę składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych. 
Dla wypłat zaliczanych do miesiąca deklaracji 9/2013 lub późniejszych, minimalna podstawa składek 
emerytalno-rentowych nie może być niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia. W 2013 roku podstawa 
nie może być niższa niż 1200 zł, bez względu na wymiar etatu. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości 
wynagrodzenia za pracę w 2013 r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 1026).  

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 983). 

3.3 Poprawiono 

1. Synchronizacja z Comarch ERP XL. Zmiana konta przypisanego do wydziału w bazie Comarch ERP Optima 
nie powodowała uaktualnienia go w bazie Comarch ERP XL. Poprawiono. 

2. Struktura organizacyjna – wydziały. Poprawiono konwersję wydziałów związaną z wydłużeniem do 
3 znaków adresów węzłów w wersji 2013.5.1. Konwersja do wersji 2013.7.1 powoduje ponadto naprawę 
struktury wydziałowej w bazach niepoprawnie skonwertowanych wersjami 2013.5.1 lub 2013.6.1. 
Naprawa dotyczy następujących przypadków: 

 wydłużenie adresów węzłów do 3 znaków na każdym poziomie dla mających przed 
konwersją tylko jeden znak zamiast domyślnych co najmniej dwóch (taka sytuacja mogła 
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wystąpić tylko po nieprawidłowo wykonanym wcześniej imporcie wydziałów 
z zewnętrznego pliku), 

 ustawienie wartości DZL_Lisc dla wydziału w bazach z wieloma wydziałami na najniższym 
poziomie struktury – nieprawidłowa numeracja liści mogła prowadzić do tworzenia 
zdublowanych adresów węzłów przy dodawaniu w strukturze kolejnych wydziałów na 
danym poziomie, 

 naprawa zdublowanych adresów węzłów w wydziałach wraz z renumeracją adresów 
węzłów i liści dla naprawianego wydziału i związanych z nim wydziałów podrzędnych. 

 


