System Kadrowo-Płacowy miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT
WERSJA 27.10
Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 27.10.
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
internetowej po wersji 27.01.

►

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

1. Moduł MASTER
• Dodanie opcji Narzędzia / Kontroli / Kasowanie plików *.sem (kasowanie plików semaforowych
•

- praca w sieci).
Dodanie opcji Narzędzia / Kontroli / Raport sesji operatorów (historia pracy w programie,
potrzebny jest plik czyt_rap.dbf).

2. Moduł Moduł PŁACE
(algorytmy wersja 27b)

•

Dodanie potrącenia kwotowego do listy dodatkowej oskładkowanej (Klasa: potrącenie, nazwa:
„potr.l.dod”).

•

Zdefiniowanie godzin opieki nad zdrowym dzieckiem oraz godzin urlopu okolicznościowego,
podłączenie do przepisywania z modułu Kadry, uwzględnienie ich w wyliczaniu
wynagrodzenia za urlop praw autorskich.

•

Zdefiniowanie wyliczania wynagrodzenia za urlopy inne (opieka nad zdrowym dzieckiem, urlop
okolicznościowy), które wyliczy się po wprowadzeniu do danych wejściowych pracownika
stawki godzinowej (Klasa: składnik płacowy, nazwa: „st.gd.ur.in”) i przepisaniu z kadr godzin
tych urlopów (lub wprowadzeniu ręcznym).
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•

Poprawa sumy podstaw składek FP i sumy podstaw składek FGŚP (dwukrotnie pobierały się
podstawy z umów zleceń). Błąd w wyliczeniu tych sum nie wpływał na składki FP i FGŚP liczyły się one i przenosiły do Płatnika ZUS poprawnie.

•

Poprawa błędu podczas drukowania zestawień sumarycznych.

•

Poprawki dotyczące drukowania pasków pionowych.

•

Poprawa opcji kasowania wielu pracowników (do tej pory trzeba było kilka razy uruchamiać
kasowanie, aby wszystkich wybranych usunąć).

•

Poprawki dotyczące wypełniania Karty stałej pracownika -po F3 i komunikacie, że nie da się
zmienić statusu na Zwolniony nie działał klawisz F4 edycja, nawet po wyjściu z karty stałej
(trzeba było wyjść z przeglądu).

•

Dodanie raportowania wprowadzanych zmian w pierwszych dwóch okienkach Karty stałej
(m.in. imię, nazwisko, status, daty).

3. Moduł ZASIŁKI
•

Wyzerowanie miesięcy do podstawy i średniej podstawy dla zasiłku, który był najpierw
obliczony a potem stawka dzienna została zmieniona na kwotową.

•

Dodanie informacji czy stawka dzienna kwotowa do okienka edycji zasiłku.

4. Moduł KADRY
•

Wzorce kalendarzy - poprawa oznaczenia dni wolnych (pojawia się znak @).

5. Moduł UMOWYZLECENIA
•

Usunięcie błędu podczas obliczania w przypadku, gdy nie została wprowadzona płeć
(potrzebna do sprawdzenia czy mają być obliczane składki FP i FGŚP) – pojawi się
komunikat o braku wprowadzenia płci.
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