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SYSTEM EKSPERT XBASE
WERSJA 29.06
Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT XBASE oznaczoną numerem
29.06. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
internetowej po wersji 29.02.

►
1.

Cały SYSTEM
•

W menu głównym dodano opcję kopiowania plików z katalogu EXE programu do katalogu
lokalnego. Dodatkowo wprowadzono mechanizm porównujący pliki lokalne z tymi na
serwerze.

•

Rozwiązanie problemu polegającego na braku możliwości dopisania w opcji MASTER /
Parametry / Drukarki nowej drukarki do danego portu. Była dopisywana do listy, ale program
jej nie widział.

►

2.

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

Uwaga: Zmiany potrzebne do wyliczania składek PPK dla pracownika i pracodawcy
muszą być zdefiniowane indywidualnie dla każdego użytkownika systemu EKSPERT
w algorytmach obliczeniowych. W przypadku problemów z ich zdefiniowaniem
prosimy o kontakt z serwisem płacowym.

Moduł POMOST
• Dodanie do deklaracji ZUS RPA możliwości przesyłania okresu pracy nauczycieli.
Instrukcja definicji potrzebnych danych – patrz moduł Kadry.
Zdefiniowane dane zostały podłączone w następujących pozycjach (Połączenie / Danych
Podstawowych):
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-

Czy nauczyciel (dot. RPA III F) – dana z punktu 3a),

-

Okres (od) wyk. pracy nauczyciel. /RPA III.F p.01 – daną z punktu 3b) A,

-

Okres (do) wyk. pracy nauczyciel. /RPA III.F p.02 - daną z punktu 3b) B,

-

Wymiar zajęć /RPA III.F p.03 - daną z punktu 3b) C.

• Poprawa zabezpieczeń uniemożliwiających zapisywanie w pliku RPA.XML pracownikom bez
kwot.

• Poprawa przesyłu danych na ZUS RPA dla zleceniobiorców podłączonych w module Pomost
na innym kodzie niż pracownicy.

• Poprawa przesyłu na ZUS RPA składników wypłacanych w pełnej wysokości za czas choroby
za miesiąc bieżący (blok III.D).

3.

Moduł KADRY
•

W celu przesyłania na RPA dodano następujące dane dotyczących pracy nauczycieli:
a) daną kadrową „Czy nauczyciel?” w zestawie „Dane nauczycieli na RPA”,
b) zdefiniować nową kategorię danych wielokrotnych: Nauczyciele (Instalacja / Kategorie
danych),
c) 3 nowe dane wielokrotne w zestawie „Dane nauczycieli na RPA” (Instalacja / Dane
kadrowe):
A. „Okres pracy nauczycieli–data od:” - Wielokrotna Niesłownikowa , kategoria
danych Nauczyciele, Typ D, Długość 8,
B. „Okres pracy nauczycieli–data do:” - Wielokrotna Niesłownikowa , kategoria danych
Nauczyciele, Typ D, Długość 8,
C. „Wymiar zajęć nauczycieli” - Wielokrotna Słownikowa (ETAT) , kategoria danych
Nauczyciele , Typ C, Długość 14
d) Dodać nowy zestaw danych Okresy pracy nauczycieli (Instalacja / Zestawy danych /
Edycja) i podłączyć do niego nowe dane kadrowe z pkt a) i c) (można je również
podłączyć do dowolnego, istniejącego zestawu danych kadrowych).

►

Uwaga 1: Dla pracowników, którzy na formularzu ZUS RPA mają mieć wykazywany
OKRES WYKONYWANIA PRACY NAUCZYCIELSKIEJ (pkt III F), należy przypisać
danej „Czy nauczyciel?” wartość „T” (Tak) i wypełniać co miesiąc dane wielokrotne
z punktu c).

►

Uwaga 2: Jeśli okres pracy nauczyciela jest pełnym miesiącem kalendarzowym i jego
wymiar zajęć jest poprawnie wprowadzony w danej kadrowej Etat (Wymiar czasy
pracy), w polu Kod ZUS – nie trzeba co miesiąc wprowadzać tych danych.

►

Uwaga 3: Przerwy w pracy nauczyciela (choroba, urlop bezpłatny lub inne
nieobecności wymagane na RPA), będą automatycznie uwzględniane w czasie
generowania RPA pod warunkiem wprowadzenia ich w module Zasiłki lub Kadry.
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•

Poprawa w generatorze wydruków (Wydruki/Zestawienia/Generator wg słowników/Oznacz) pojawiała się nazwa wybranego przed wejściem do generatora słownika, zamiast wartości
z tego słownika.
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