
 
 

System Kadrowo-Płacowy EKSPERT 

SOFT EKSPERT Sp. z o.o.  Strona − 1 

 
SYSTEM EKSPERT 

WERSJA 32.06 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 32.06. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 32.01. 

 

► Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię 
istniejącego systemu. 

1. Cały  SYSTEM  

• Zmiana w generatorze wydruków umożliwiająca obsługę do 9999 składników kolumn. Do tej 
pory prawidłowo generator obsługiwał do 999 składników. Powyżej tej liczby, podczas zapisu 
do pliku, składniki występujące w selekcji, a mające kody powyżej 999 były błędnie kodowane 
(***). Od aktualnej wersji kodowanie tych składników przeprowadza się na 4-rech znakach. 
Podczas odczytywania starych plików może wystąpić komunikat: 

„Odczytane zestawienie wymaga poprawienia ustawień dotyczących selekcji !!!” 

W tym przypadku, po odczytaniu pliku, należy wejść do opcji Selekcja i ponownie ustawić 
warunki selekcji dla tego zestawienia. Następnie zapisać plik na nowo. Jeżeli nie nadpiszemy 
starego pliku, podczas jego odczytywania zawsze będzie pojawiać się komunikat i będzie 
trzeba ponownie ustawić warunki selekcji. 

2. Moduł PŁACE 

• Przywrócenie komunikatu o braku numeru listy głównej w czasie obliczania pracowników 
(dotyczy pracowników z grup zaznaczonych w opcji „Grupy prac.do numeracji”). 

3. Moduł DEKLARACJE 

• Dodanie obsługi deklaracji PIT-11(28), PIT-8AR(12) i PIT-2(8). 
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• Dodanie obsługi nowej wersji schematu XML dla deklaracji PIT-4R(12)  obowiązującego od 
30.04.2022r.  

4. Moduł POMOST 

• Likwidacja komunikatu o braku danej: „Symbol państwa do korespondencji”  pojawiającego się 
podczas wykonywania ZUA. Dana ta nie musi być zawsze wypełniana. 

• Poprawa tworzenia ZUS ZCNA. Błąd polegał na zwieszaniu się programu przy tworzeniu 
dokumentu zgłoszeniowego dla większej liczby członków rodziny. 

• Dodanie nowych kodów terminu przesyłania deklaracji ZUS: 

- 5 - dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy i funkcjonariuszy, 

- 6 - dla deklaracji składanych do 20 dnia miesiąca. 

• Odblokowanie możliwości przesyłu formularza RZA, gdyż program Płatnik ZUS w trakcie 
importu konwertuje RZA na RCA.  
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