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SYSTEM EKSPERT 
WERSJA 22.01 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 
22.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na 
naszej stronie internetowej po wersji 21.06. 

1. Moduł PŁACE 

• Dodanie drukowania numerów list płac głównych oraz dodatkowych i numerów 
rozliczeń umów zleceń w dowolnym archiwum. W parametrach wydruku 
płacowych dodatkowych należy podać numer archiwum, w którym mają się 
drukować numery list płac. 

► 
Uwaga 1: W wybranym archiwum powinny si ę drukowa ć dane bezpo średnio 
przypisane do danej numerowanej listy, a nie np. pr zychód z całego miesi ąca. 

► 
Uwaga 2: Numery b ędą się drukowały tylko w przypadku prowadzenia tej 
numeracji (definiowania numerów co miesi ąc przed obliczeniem 
pracowników) w opcji Obliczenia\Numery list płac. 

► 
Uwaga 3: Aby numery list dodatkowych z modułu Arkus z zapisywały si ę w 
bazie numerów list po przepisaniu ich do modułu Pła ce (warunek wydruku 
ich w archiwum), nale ży w opcji Definicja\Parametry arkusza ustawi ć na ”T” 
parametr ”Czy uwzgl ędniać w numeracji list?” 

 

• Dodanie sprawdzania blokady dostępu do przeglądu i wydruku archiwów 
płacowych ustawionej w uprawnieniach operatorów. 

2. Moduł KADRY 

• Umożliwienie liczenia daty najbliższej nagrody jubileuszowej dla 15 lat (było od 20 
lat). 

• Poprawa wypełniania dni, w których są już obecności, np: nadgodziny (wpisywała 
się liczba godzin taka, jak liczba nadgodzin). 

• Poprawa ponownego wypełniania ewidencji dziennej dla pracowników na 
niepełnych etatach (dni z wypełnionymi godzinami ponownie przeliczały się przez 
wymiar etatu w przypadku odpowiedzi "Tak" na pytanie "Czy uwzględniać wymiar 
etatu?"). 

• Poprawa wprowadzania urlopów na przełomie miesięcy (w drugim miesiącu nie 
były pobierane godziny). 
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• Przyspieszenie działania opcji wprowadzania nieobecności w przypadku dwóch 
rodzajów godzin na jeden dzień we wzorcach kalendarzy. 

• Usunięcie zawieszania się programu przy braku wzorca kalendarza. 

• Dodanie sprawdzania blokady dostępu do zestawów kadrowych ustawionej  
w uprawnieniach operatorów. 

3. Moduł ZASIŁKI 

• Poprawa sprawdzania sumy dni przy wprowadzaniu chorobowego ZUS szpital dla 
pracownika, który przekroczył 50 lat (były sprawdzane wstecz tylko dni 
chorobowego ZUS szpital, a powinny być wszystkie rodzaje chorobowych ZUS). 

4. Moduł DEKLARACJE 

• Nowe wzory deklaracji PIT-11 (19), PIT-40 (17), PIT-12 (5) i PIT-2  (3) - 
komputerowe i oryginały (pliki do e-deklaracji zostaną wystawione w uzupełnieniu 
po opublikowaniu ich na stronie Ministerstwa Finansów). 

• Poprawa wydruku wzoru nr 3 deklaracji PIT-4R ORYGINALNEJ (drukował się 
wzór 2). 

• Poprawa przesyłu do pliku XML (e-deklaracje) wartości pól 19 i 25 (styczeń)  
z deklaracji PIT-4R wzór 3. 

 

► 
Uwaga 1: Domy ślnie na wydrukach PIT-11 i PIT-40 wydrukuje si ę PESEL 
pracownika. Aby wydrukował si ę NIP należy w ewidencji podatników 
w parametrach wywoływanych klawiszem F3 przestawi ć ”Czy na deklaracjach 
PIT-11 i PIT-40 drukowa ć NIP?” na ”Tak”. 

► 
Uwaga 2: Komunikat o braku danych adresowych płatni ka (przedsi ębiorstwa 
lub osoby fizycznej) pojawia si ę w przypadku nie wypełnienia jednej z danych 
adresowych (gmina, powiat, województwo, miejscowo ść, kod, poczta, numer 
domu). 

► 
Uwaga 3: Komunikat o braku danych adresowych podatn ika (pracownika) 
pojawia si ę w przypadku nie wypełnienia jednej z danych adreso wych (gmina, 
powiat, województwo, miejscowo ść, kod, poczta, numer domu). 

► 
Uwaga 4: Do podpisania i wysłania e-deklaracji potr zebny jest dodatkowy 
zewnętrzny program - oferujemy Pa ństwu program bcEdek - dokładny opis  
i cennik dost ępny jest na naszej stronie www.softekspert.pl 

 

5. Moduł ARKUSZ 

• Możliwość skopiowania wartości parametrów obliczeniowych kopiowanej strony 
arkusza (pytanie w trakcie kopiowania).  
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6. Moduł POMOST 

• W związku ze zmianą przepisów ZUS o nr NIP dodanie parametru "Przesyłać nr 
NIP na ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA i ZIUA" (domyślne ustawienie na "Nie"). 

7. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Dodanie parametru wydruku "Szerokość kolumny Zleceniobiorca na wykazie F6" 
(domyślnie 38 znaków). 

• Dodanie parametru wydruku "Szerokość kolumny Nr umowy na wykazie F6" 
(domyślnie 15 znaków). 

• Poprawa wyszukiwania numeru umowy przy wydruku rozliczenia, gdy pole tego 
numeru jest różne od 15 znaków. 

• Dodanie uporządkowania kolumn na wykazie drukowanym przy pomocy klawisza 
F6 według ustawienia ich w opcji Definicja. 

8. Moduł MASTER 

• Dodanie w uprawnieniach operatorów możliwości zablokowania dostępu do 
przeglądu i wydruku archiwów płacowych (należy wybrać operatora, ustawić się 
na module PŁACE i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-F6). 

• Dodanie w uprawnieniach operatorów możliwości zablokowania dostępu do 
zestawów kadrowych  (należy wybrać operatora, ustawić się na module KADRY  
i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-F5). 


