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06.01.2022 verze 4.20/4.12 série 954 databáze 1027

SKLAD – Chyba v přenosu složeného textu ze skladové karty do dokladu

Opravena chyba složení textu dokladu z údajů přenášené skladové karty.
Složení údajů do textu nerespektovalo nastavení konfigurace.
Týká se evidencí PKL, VFA, DOD, včetně textů ve výdeji Receptury.
 
SKLAD – Chyba tisku alternativních MJ

Byla opravena chyba tisku označení a hodnoty alternativní MJ v Přehledu skladových karet. 
Při zařazení sloupců Počet MJ alt. a Jedn.alt. do Přehledu skladových karet, nebyly v těchto sloupcích vytištěné příslušné hodnoty.
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17.11.2021 verze 4.12 série 952 databáze 1027

MZDY – Úprava v tištěném formuláři zápočtového listu

V tištěném formuláři Zápočtový list byl upraven popisek u pole Nárok na dovolenou - místo dny uveden správný text hodiny.

EVID – Chyba při importu BVY a účetním párování

Byla opravena chyba při Účetním párování, kdy byl program ukončen chybou v případě, že se v textu dokladu nalézal znak apostrof (').
Zároveň byl upraven Import bankovních výpisů metodou KB - Komerční banka a metodou CSSP - Česká spořitelna.
Pokud se v textu vyskytoval apostrof - ', tak byl nahrazen znakem `.
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27.10.2021 verze 4.12 série 950 databáze 1027

EVID – Chyba při importu bankovních výpisů

Byla odstraněna chyba 321 při importu bankovního výpisu metodou SPARKAS MULT - Formát Multicash pro Sparkasse DE. Nyní se ukládá číslo bankovního účtu uvedené ve formátu IBAN do sloupce IBAN místo do sloupce Bankovní účet.

EVID – Chyba při importu bankovních výpisů

Byla opravena chyba kontroly existence adresy při importu z CRM systému RayNet. Při importu z CRM RayNet je nastavena explicitně řada adres, ta ale nebyla chybně použita pro kontrolu existence adresy. Mohlo tak dojít k duplicitnímu založení adresy.
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13.09.2021 verze 4.12 série 947 databáze 1027

PDU – Výkaz účetních případů  - opravena chyba 23043

Byla opravena chyba 23043 v modulu Podvojné účetnictví ve funkci Výpis účetních případů.
Po potvrzení okna se vstupním omezení byla zobrazena chyba a program byl ukončen
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09.09.2021 verze 4.12 série 947 databáze 1027

EVID – Dávková oprava ze systému ARES - oprava chyby

Byla opravena chyba 21183, která se objevila ihned po kliknutí volbu menu Dávková oprava ze systému ARES 
( menu Adresář → Příkazy → Dávková oprava ze systému ARES )
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19.07.2021 verze 4.12 série 944 databáze 1026

MZDY – Funkce ISPV chybně otevírala přehled docházky

Byla opravena chyba, kdy rozšířující funkce programu Mzdy pro speciální export dat do systemu ISPV firmy Trexima, namísto exportu dat do souboru typu DBF nabízela přehled docházky.
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29.06.2021 verze 4.12 série 943 databáze 1026

SKL – Chybný tisk DOD - vložený prázdný řádek

Byla odstraněna chyba při Tisku dodacího listu z minulé verze programu 4.12/942/1026.
Při tisku dokladu došlo ke vložení prázdného řádku mezi řádky v těle dokladu.
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24.06.2021 verze 4.12 série 942 databáze 1026

MZDY – Odstraněna chyba v kontole dat

Byla odstraněna chyba v kontole dat. Chyba se projevila falešným hlášením, že složku 0501 nelze v jednom měsíci rozdělit na více částí. Chyba se obvykle projevila po otevření dat, již jednou uzavřeného období.
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10.06.2021 verze 4.12 série 941 databáze 1025

KASA – Oprava chyby při exportu do PKP

Byl ošetřen stav, kdy ve výjimečných případech nedojde při platbě přes platební terminál k vyplnění položky Plat.karta a tím je částka takto uhrazená exportována do Pokladny jako hotovost.

Oprava:
Byla doplněna kontrola vráceného názvu platební karty platebním terminálem. Pokud je transakce přes platební terminál úspěšně ukončena, ale terminál nevrátí název platební karty, bude nastaven náhradní název: Plat.karta = TERMINALEM.
Platba tak bude vykázána jako úhrada platební kartou a nebude chybně připočtena k hotovosti.
.

SKLAD – Specifikace s chybou v číselníku specifikací

Byla upravena funkce Kontroly specifikací, kde přibyla možnost nastavit Kontrolu konzistence databáze.
Tato kontrola detekuje nesrovnalost mezi specifikacemi použitými v pohybech skladu a tabulkou se seznamem specifikací. K této situaci by mělo docházet jen v opravdu výjimečných případech. Pokud je zjištěno porušení konzistence, je nutné tuto kontrolu spustit dvakrát.
	nastavit volbu Opravit chyby v konzistenci 
	v prvním průchodu je opravena tabulka se seznamem specifikací 
	v druhém průchodu jsou dopočítány konečné stavy k případně doplněným specifikacím


Kontrolu specifikací naleznete v modul Sklad → menu Sklad → Přehled skladových karet → záložka Kontrola specifikací → příkaz Proveď 
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20.05.2021 verze 4.12 série 940 databáze 1025

MZDY – Opraven text hlášení v okně příkazu Info u složky 2110

Byla opravena jednotka u hodnoty udávající počet dnů aktuální dovolené, zobrazené v okně příkazu Info na složce 2110 - Aktuální stav dovolené v přehledu Syst.složky v záložce Činnosti 
 
U hodnoty s aktuálním stavem dovolené byla chybně zobrazena jednotka dnů. Nyní je zobrazena správná jednotka hodin.

MZDY – Mzdy - výplatní lístek mailem

Byla odstraněna chyba v konfiguraci Nastavení e-mailu, kdy se při změně neukládala nastavená cesta Adresář pro uložení výplatních lístků.

EVID – Zalamování textu v dokladech odesílaných e-mailem

Byla upravena chyba zalamování textu přesahujícího sloupec v dokladech odesílaných e-mailem. 
Jedná se o doklady Vydaná faktura, Vydaná faktura s logem firmy, Dodací list, Objednávka, Potvrzení objednávky (Nabídka) a Protokol o vzájemném zápočtu.

DEPAV – Chyba přenosu DPH do Peněžního deníku při částečné úhradě faktury

V Peněžním deníku Daňové evidence příjmů a výdajů byla opravena chyba přenosu DPH při částečné úhradě faktury přes více účetních období. Ve výjimečných případech se přenesla do Peněžního deníku částka DPH opakovaně.
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03.05.2021 verze 4.12 série 939 databáze 1025

EMA – Oprava tisku karty majetku

Při tisku karty majetku se nezobrazoval způsob daňového odpisování v případě, kdy se jednalo o mimořádné odpisy.
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25.4.2021 verze 4.12 série 938 databáze 1025

MZDY – V modulu MZDY byly provedeny následující opravy

V seznamu započitatelných příjmů v sestavě Příloha k žádosti o dávku nebyly zobrazeny měsíce z roku 2020, ve kterých byla čerpána dovolená. Chyba vznikla úpravami programu od série 937 ze dne 16.4.2021. 
	Od série programu 935 ze dne 1.4.2021, pokud bylo proplacení nebo korekce dovolené zadáno vícekrát, docházelo k problémům jako například: 
	Některé výstupy (např. mzdový list, report se středisky, výplatní list ) se nevytiskly nebo některé údaje chyběly. 
	Při výpočtu mzdy program hlásil chyby. 
	Program nepovolil otevření uzavřeného období.
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16.4.2021 verze 4.12 série 937 databáze 1025

MZDY – Provedené opravy související se zpracováním dovolené

Program nepovolil provedení uzávěrky v případě, kdy bylo vícekrát zadáno proplacení nebo korekce dovolené. 
	Pokud došlo k čerpání zároveň staré i nové dovolené, která byla navíc zadána ve více částech, byly na výplatní pásce chybně uvedeny údaje týkající se zůstatku aktuální dovolené, případně nešla provést uzávěrka měsíce. 
	Při zadávání proplacení dovolené program nepovolil zadat nulu do údaje "Hodin dovolené v aktuálním roce" v okně pro zadání doplňujících údajů. Současně byly v tomto okně upraveny texty tak, aby bylo zřejmé, že zde zadávané hodnoty snižují nárok dovolené (hodiny zadávané u složky 0451 slouží k výpočtu částky).

EVID – Chyba při importu bankovních výpisů

Byla odstraněna chyba 21331 při importu bankovních výpisů. Chyba nastala u metody exportu CSSP_GEORGE při úpravě položky Přidělená část názvu dat. souboru.
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07.4.2021 verze 4.12 série 936 databáze 1025

SKLAD – Chyba v přenosu složeného textu ze skladové karty do dokladu
Opravena chyba:
Při výběru skladové karty se přenáší složený text ze skladové karty do řádku dokladu. Složený text se do řádku dokladu se nemusí přenést správně.
 
Chyba v přenosu nastala při nastavení konfigurace: Číselník skladových karet:
	Nastavení Výběr z číselník a nastavení Přenos do dokladu je shodné = obě nastavení obsahují shodné položky i shodné řazení položek. 
	Při výběru skladové karty se použije číselník, který neobsahuje složený text. Například: Skladová karta se vybere dle Označení (SKP). 
	Do dokladu se přenese pouze Označení (SKP), ale správně se má přenést složený text.
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01.4.2021 verze 4.12 série 935 databáze 1025

SKLAD – Inventura skladu - Konfigurace vypořádání inv. rozdílů

Opravena chyba číselníků v okně Konfigurace vypořádání inv. rozdílů. Chyba č. 601 nastala při otevření číselníků.
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19.3.2021 verze 4.12/4.03 série 934 databáze 1024

SKLAD – Evidence zásilek - zaokrouhlení položky "Hodnota dobírky"

Byla opravena chyba zaokrouhlení částky Hodnota dobírky 
Z Vydaných faktur se do zásilky předává Částka k úhr. do položky Hodnota dobírky, předávaná hodnota byla chybně zaokrouhlena na celé číslo.

KASA – Kasa - záporný stav specifikace v účtence

Byla opravena chyba v kontrole záporného stavu specifikace.
Chyba ve vyhodnocení záporného stavu nastala, pokud jedna skladová karta se nacházela na účtence opakovaně s různou specifikací.

file_16.wmf
 



23.2.2021 verze 4.12/4.03 série 933 databáze 1024

MZDY – Ukončování mzdových složek

U některých mzdových složek program nepovolil zadat jejich ukončení, pokud měly počátek v předchozím období a zobrazoval chybové hlášení "Počátek mimo povolený interval ... ". Chyba vznikla u série programu 930/1023 ze dne 19.2.2021.
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22.2.2021 verze 4.12/4.03 série 932 databáze 1023

MZDY – Oprava zablokování přehledu docházky

Byla opravena technická chyba spočívající v "zamrznutí programu" při sestavování přehledu docházky (volba menu Mzdy → Přehled docházky). Stalo se tak v případě, kdy bylo zadáno čerpání dovolené menší nebo jinou částí než 1/2 dne. Ukončení programu bylo nutné vynutit současným stisknutím kláves <Ctr>+<Alt>+<Del>.

MZD – Chyba kontroly při zadávání nemoci přecházející přes hranici měsíce.

V případě pracovní neschopnosti započaté v lednu 2021 program nepovolil zadání pokračování neschopnosti v únoru 2021 a kontrola nesprávně zobrazovala chybové hlášení "Počátek mimo povolený interval 01.02.2021, neomezeno". Chyba vznikla pouze u série programu 930 / 1023 ze dne 19.2.2021.
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21.2.2021 verze 4.12/4.03 série 931 databáze 1023

ALL – Oprava aktualizace databáze

Byla opravena chyba 1401, ke které mohlo dojít při aktualizaci dlouho neaktualizované databáze.
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19.2.2021 verze 4.12/4.03 série 930 databáze 1023

EVID – Kontrolní hlášení KH

Byla odstraněna chyba č. 321, která mohla nastat při uzavírání KH, které bylo opravováno.
Chyba 321 vznikla, když délka položky Sídlo daňového subjektu - PSČ přesáhla 5 znaků nebo když délka položky Kód podepisující osoby - Název právnické osoby přesáhla 36 znaků.
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08.2.2021 verze 4.11/4.02 série 929 databáze 1021

EVID – Kontrolní hlášení KH

Opraveny chyby v Kontrolním hlášení (KH):
Pokud při založení nového KH nastala chyba ( = KH se nezaložilo ), nebyl zobrazen dialog, který informuje o důvodu vzniklé chyby. 
	V přehledu Seznam KH se nezobrazil obsah u položek Čtvrtletí a Měsíc.
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02.2.2021 verze 4.11/4.02 série 927 databáze 1021

EVID – Chyba v opravě dokladu související s REPO

Byla opravena chyba, která nastala při opravě řádku evidence ( VFA, PKL, DOD ), kde řádek obsahuje výdej ze skladu a volba v konfiguraci skladu je: Cena zboží v ceníku v sobě obsahuje i recyklační poplatek = Ano.

Popis chyby:
Při založení nového řádku (po výběru skladové karty) se správně přenese do řádku cena i recyklační poplatek. 
	Pokud se při opravě řádku otevře dialogové okno Výběr skladové karty, dojde k chybnému odečtení recyklačního poplatku od ceny zboží a chybná cena (ponížená o recyklační poplatek) se zobrazí v otevřeném okně a následně přenesena do řádku dokladu.
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27.1.2021 verze 4.11/4.02 série 925 databáze 1021

MZDY – Oprava datumů ve složce nemoci pokračující do ledna 2021 z roku 2020

V případě, kdy pracovní neschopnost přecházela z roku 2020 do 2021 a v období leden 2021 byla zadávána složka nemoci na záložce Neschopnosti → Složky k neschopnosti, program předvyplnil chybně datum počátku složky (místo 1.1.2021 bylo předvyplněno datum počátku neschopnosti z roku 2020). V závislosti na délce neschopnosti bylo někdy chybně předvyplněno i datum konce složky. Chybné datumy nebylo možné změnit a zadávanou složku nebylo možné buď uložit nebo po uložení opravit či smazat.
Po opravě se při vytváření složky datumy předvyplní správně. Pokud již byla složka vytvořena dříve s chybnými datumy, je nyní možné ji opravit nebo smazat a zadat znovu.
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18.1.2021 verze 4.10/4.01 série 922 databáze 1019

MZDY – Nespecifikovaná chyba při uzávěrce 12 měsíce

Při Uzávěrce období prosinec 2020 mohl program v některých případech hlásit chybu bez bližšího uvedení důvodu.
Výskyt této chyby je nahodilý a závisí na obsahu dat. Příčina je složitější a nemůže být jednoduše vysvětlena. 
 
Pro nápravu chyby je možné použít jeden z těchto postupů:
	Nainstalovat tuto aktualizaci programu, ve které byla chyba opravena. 
	Na původní verzi programu - po nahlášení chyby nezavírat okno Uzávěrky a použít znovu příkaz Uzavřít.
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18.11.2020 verze 4.01 série 922 databáze 1013

SKLAD – Opravy v Evidenci zásilek

Opravena chyba číslo 321, která nastala při založení nové zásilky.
	Opravena chyba číslo 24039, která nastala při otevření web číselníku.
	Opravena chyba číslo 135, ke které docházelo v Evidenci zásilek.
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15.10.2020 verze 4.01 série 919 databáze 1008

MZDY – Oprava chyby při převodu nápočtů do tisku "Potvrzení o"

Pokud tisk Potvrzení o u daného zaměstnance potřeboval i údaje z období před nasazením programu, mohlo při převodu nápočtů do tohoto tisku dojít k tomu, že byl chybně převeden údaj Vyloučené dny.

file_26.wmf
 



21.9.2020 verze 4.01 série 917 databáze 1008

MZDY – V reportu se středisky, zakázkami a akcemi opraveno Celkem

Byla opravena chyba v tisku Report se středisky, zakázkami a akcemi. Chyba byla ve sloupci Celkem, který zobrazoval 2x větší hodnoty než byly správné.
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17.9.2020 verze 4.01 série 916 databáze 1008

SKLAD – Balíkobot - Geis paletová přeprava

Byla opravena chyba: Nelze převzít štítek v paletové přepravě GEIS. Program chybně nepředal Kód man. jednotky.
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10.9.2020 verze 4.01 série 915 databáze 1007

MZDY – Oprava chyba 34105 při tisku

Byla odstraněno hlášení chyby č. 34105, která se v některých případech objevovala při tisku.
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2.9.2020 verze 4.01 série 914 databáze 1006

ALL – Vlastnosti adres - chyba ve smazání vlastnosti adresy v adresáři

Při odebírání vlastnosti adresy adrese v Adresáři se vybraná vlastnost adresy v některých případech nesmaže pouze aktuální vybrané adrese, ale vlastnost se chybně odebere všem adresám.
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12.8.2020 verze 4.01 série 913 databáze 1005

SKL – Balíkobot: Oprava položky "Hodnota dobírky"

Opravené chyby:
	Nová zásilka: Položka Kód země se z adresy nepřenese správně ( je stále CZ ). 
	Oprava zásilky: Při vstupu do opravy nastane chyba číslo 60150, pokud dopravce není zadán. 
	Podklady\Adresář\Modifikace číselníku: Položky na záložce Zásilky se při opravě neuloží do databáze.
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07.8.2020 verze 4.01 série 912 databáze 1005

ALL – Odesílání dokladů e-mailem

Byla odstraněna chyba při odesílání dokladů e-mailem. Program skončil chybou Access violation v případě, že zadané e-maily měly délku přes 80 znaků. 

SKL – Oprava v napojení na Balíkobot

Opravené chyby:
	Nová zásilka: Položka Kód země se z adresy nepřenese správně ( je stále CZ ). 
	Oprava zásilky: Při vstupu do opravy nastane chyba číslo 60150, pokud dopravce není zadán. 
	Podklady\Adresář\Modifikace číselníku: Položky na záložce Zásilky se při opravě neuloží do databáze.
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03.7.2020 verze 4.01 série 911 databáze 1005

SKL – Smazání obrázků skladové karty při zapnutém katalogu

Byla opravena chyba, kdy při založení nové Skladové karty a použítí Katalogových karet došlo ke ztrátě obrázku přiřazeného ke katalogové kartě.
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01.7.2020 verze 4.01 série 911 databáze 1005

SKL – Oprava při tisku Dodacího listu

Byla opravena chyba, kdy po poslední úpravě (přidání možnosti tisku IČ a DIČ u Odběratele a Příjemce) došlo při tisku Dodacího listu k ukončení programu chybou Access violation.
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10.6.2020 verze 4.01 série 907 databáze 1005

MZD – Chyba při stanovení dnů pro min. vyměřovací základ

Byla opravena chyba, která nastávala při stanovení počtu dnů pro min. vyměřovací základ.
K chybě došlo v případě, že období prvních 14 dní na počátku neschopnosti, za které se počítá náhrada, obsahovalo v kalendáři zadaný svátek.
Tento počet dnů se používá pro stanovení minimálního vyměřovacího základu např. právě v případě neschopnosti.
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26.5.2020 verze 4.01 série 906 databáze 1003

EVID – Oprava importu bankovního výpisu
Byla opravena chyba 321 při importu bankovních výpisů v měně EUR z UniCredit Bank ve formátu UNIC CSV - UniCredit Bank formát CSV.
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12.5.2020 verze 4.01 série 905 databáze 1003

EVID – Úprava importu bankovního výpisu

Byl opraven import bankovních výpisů z UniCredit Bank ve formátu UNIC CSV - UniCredit Bank formát CSV. Důvodem byla změna formátu data (změna oddělovače).
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15.4.2020 verze 4.01/3.92 série 903 databáze 1002

MZDY – Oprava chyby v sestavě Podklady pro program podpory zaměstnanosti Antivirus MPSV

V sestavě Podklady pro program podpory zaměstnanosti Antivirus MPSV duben 2020 byla opravena chyba spočívající v tom, že ze zobrazeného výsledného přehledu bylo do schránky zkopírováno pouze prvních 56 řádků.
!!! Pokud jste již funkci použili, doporučujeme zkontrolovat, zda jsou pořízené výkazy kompletní !!! 
 
K oknu sestavy byla současně doplněna nápověda (klávesa <F1>) s podrobnějším návodem k použití.
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14.4.2020 verze 4.01/3.92 série 902 databáze 1002

MZDY – Opraveno zadávání neschopností při zadání i Odpracoval na počátku

Pokud bylo u složky 0501 - Náhrady za dočasnou PN zadáno, že na počátku nemoci odpracoval zaměstnanec i část směny, u druhé části zadání neschopnosti již tento údaj nešlo opravit.
Chyba byla opravena a údaj opravit již lze.
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2.4.2020 verze 4.01/3.92 série 900 databáze 1002

MZDY – Chyba při odvození datumů při zadávání neschopnosti

Pokud byla zadávaná neschopnost rovna 15 dnům, byl chybně stanoven konečný datum 2.složky. 
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1.4.2020 verze 4.01/3.92 série 899 databáze 1002

MZDY – Opravena chyba při tisku mzdových listů

Byla opravena chyba při tisku Mzdových listů 
(modul Mzdy → menu Mzdy → Personalistika a mzdy→ Tisk→ Výplaty→ Mzdové listy).

V některých případech se při pokusu o tisk mzdových listů objevila chyba 00321 EXE VTL Insert/update value is too large.
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30.3.2020 verze 4.01/3.92 série 898 databáze 1001

SPRÁVCE – Export sestav FAN

V okně Údržba číselníků byl opraven export sestav finanční analýzy. Při exportu některých sestav finanční analýzy se nezobrazilo okno pro uložení souboru.
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27.2.2020 verze 4.01/3.92 série 897 databáze 1000

EVID – Chybové hlášení při vstupu do Kontrolního hlášení

Byla opravena chyba, kdy se po výběru položky menu Kontrolní hlášení zobrazilo ladící okno s interní informací. Chyba se vyskytovala pouze v poslední verzi 4.01/896/1000.
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26.2.2020 verze 4.01/3.92 série 896 databáze 1000

EVID – Oprava chyby v exportu příkazu k úhradě do Fio banky

Byla opravena chyba při exportu Příkazu k úhradě do Fio banky při použití metody FAP - Fio API bankovnictví. K chybě došlo v důsledku použití vyššího stupně šifrování na straně banky (šifrovaná komunikace s minimální verzí TLS 1.2).
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20.2.2020 verze 4.01/3.92 série 895 databáze 1000

EVID – Oprava při výběru metody pro bankovnictví GEORGE ČS

V Exportu příkazu k úhradě byla opravena chyba číslo 21245, která bránila použití nove metody exportu pro Českou spořitelnu - GEORGE.

file_45.wmf
 




19.2.2020 verze 4.01/3.92 série 894 databáze 1000

MZDY – Úprava XML souboru u Přílohy k žádosti o dávku

U mzdové sestavy Příloha k žádosti o dávku byly provedeny úpravy při exportu sestavy do souboru XML.
Problém byl v tom, že od roku 2020 odmítala ČSSZ akceptovat tyto XML soubory kvůli některým nevyplněným údajům a hlásila chyby při formálně-logických kontrolách datové věty. K tomu došlo v případě, kdy byl XML soubor odeslán v nezměněném tvaru, např. přes datové schránky. Pokud byl soubor načten na portál ČSSZ, kontrola prošla bez závad.
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