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SYSTEM miniEKSPERT XBASE
WERSJA 27.01
Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT XBASE oznaczoną
numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na
naszej stronie internetowej po wersji 26.08.

►
1.

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

Cały SYSTEM
• Wprowadzenie możliwości ustawienia pliku konfiguracji drukarek GDI (domyślną lokalizacją
plików konfiguracyjnych jest podkatalog DOSPRINT). Plik konfiguracyjny można ustawić w:

►

-

parametrach wydruku w module MASTER (Parametry / Wydruku),

-

danych operatora w module MASTER (Narzędzia / Lista operatorów),

-

zmiennych środowiskowych w module MASTER (Parametry / Zmienne środowiskowe)
jako zmienną eks_gdicfg,

-

bezpośrednio przez wydrukiem w formatce wyboru drukarki.

Uwaga: Priorytet poszczególnych ustawień jest następujący (rosnąco): globalne
ustawienia wydruku, ustawienia operatora, ustawienia zmiennych środowiskowych,
bezpośredni wybór przed wydrukiem.

• Dodanie nowego parametru „Plik konfiguracyjny wydruku na drukarce GDI” (Parametry /
Wydruku / Uniwersalne).

2.

Moduł MASTER
•

Dodanie nowego parametru „Plik konfig. drukarki GDI” (Narzędzia / Lista operatorów).
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3.

•

Dodanie nowego parametru "Stosowanie rygorystycznych haseł operatorów" (Parametry
/ Systemowe). Ustawienie parametru na TAK, spowoduje, że hasło będzie musiało mieć
odpowiednią długość, zawierać przynajmniej jedną małą i dużą literę, cyfrę oraz znak
specjalny. Nie będzie mogło zawierać nazwy operatora.

•

Dodanie nowego parametru "Długość hasła operatora" (Parametry / Systemowe).

Moduł PŁACE
(algorytmy wersja 27)

•

Uwzględnienie nowych przepisów dotyczących ulgi podatkowej - zaniechanie odliczania po
osiągnięciu progu podatkowego.

•

Dodanie możliwości wprowadzenia nazwiska dłuższego niż 25 znaków w osobnym polu, które
będzie przedłużeniem dotychczasowego pola (przy przyjmowaniu pracownika lub edycji karty
stałej).
Uwaga 1: Na razie długie nazwisko będzie widoczne w nagłówkach pasków
i zestawieniach imiennych drukowanych w 2 liniach.

►
►

4.

•

Zmiana podpowiedzi zamkniętego miesiąca na 1 wstecz względem miesiąca i roku daty
zatrudnienia przy przyjmowaniu pracownika (dotąd ustawiał się 1 wstecz względem miesiąca
i roku wejścia do modułu).

•

Karta stała - blokada przestawiania miesiąca i roku zamknięcia „do przodu”.

Moduł ZASIŁKI
•

5.

Uwaga 2: W aktualnej wersji programu poprawianie długiego nazwiska jest
udostępnione tylko w karcie stałej.

Zmiana wprowadzania parametru „8.Czy obliczać zasiłki ZUS?” przydatna dla biur
rachunkowych – należy ustawić go „Wg słownika”, wybrać słownik firm (Narzędzia /
Parametry programu), a następnie przejść do opcji podłączenia i ustawić TAK dla firm, które
wypłacają zasiłki ZUS (Narzędzia / Podłączenia / Firm do obliczania zas.ZUS).

Moduł KADRY
•

Dodanie możliwości wprowadzenia nazwiska dłuższego niż 25 znaków w osobnym polu, które
będzie przedłużeniem dotychczasowego pola (przy przyjmowaniu pracownika).

►
►
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Uwaga 1: W aktualnej wersji programu poprawianie długiego nazwiska jest
udostępnione tylko w karcie stałej w module PŁACE.
Uwaga 2: Aby druga część długiego nazwiska wydrukowała się w dokumentach
należy w trybie edycji dodać po nazwisku pole „Nazwisko cz.2” o rozmiarze [0].
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•

6.

Moduł DEKLARACJE
•

7.

8.

Udostępnienie danej „Dni wynagrodzenia za chorobę poza zakładem” do edycji w zestawie
danych kadrowych „Dane identyfikacyjne i ewidencyjne”, aby były widoczne w module
ZASIŁKI przed wprowadzeniem pierwszego chorobowego.

Uwzględnienie tzw. ”umlautów” w nazwiskach przy drukowaniu i wysyłaniu e-deklaracji
podatkowych.

Moduł POMOST
•

Uwzględnienie przesyłu długiego nazwiska na deklaracje imienne ZUS.

•

Uwzględnienie tzw. ”umlautów” w nazwiskach przy wysyłaniu deklaracji imiennych ZUS do
Płatnika.

Moduł UMOWYZLECENIA
•

Uwzględnienie drukowania długiego nazwiska w domyślnych plikach dokumentów – umów
oraz nagłówków rozliczeń umów.

•

Przepisywanie do modułu PŁACE - dodanie komunikatu, gdy miesiąc i rok otwarty w module
PŁACE jest różny od miesiąca i roku daty wypłaty umowy cywilnoprawnej, aby umożliwić
wycofanie się i uaktualnienie miesiąca otwarcia w PŁACACH.
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