Ada - system wspomagający zarządzanie
Opis zmian wprowadzonych w 2020 roku

PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej
ul. Dobrowita 9, 62-090 Mrowino

Wersja 20.03.23.0

Ogólne



Kontrahenci - formularz - zmiana w aktualizacji danych do przelewu tak, aby
pola danych do przelewu były automatycznie wypełniane tylko w sytuacji, gdy
są puste.
Liczne drobne optymalizacje i usprawnienia.

AdaNET


Głosowania - aktualizacja modułu głosowań, dodana obsługa pytania tak/nie/
wstrzymano się od głosu, poprawki.

Czynsze







Księgowanie/wyksięgowanie paczek/dokumentów - optymalizacje prędkości
działania w wersjach TPS i SQL; rezygnacja z wykorzystywania pola
nal:status do określania statusu pozycji naliczenia na rzecz funkcji
pobierającej status z nagłówka dokumentu.
Wydruki / Windykacje / Wydruki windykacyjne / 5. Zestawienie zaległości układ księgowy lub rozliczeniowy w oparciu o dokumenty - w przypadku
układu księgowego zmiana filtra na dokumentach z wg daty dok. na wg roku i
miesiąca księgowego dokumentu.
Dokumenty - wydruk korekty zbiorczej - dodano możliwość wybrania konta
administracji; dodana obsługa długich opisów składnika.
Dokumenty - korekty naliczeń - poprawione działanie listy stawek VAT w
wersji SQL.

E-Sprawozdania




Formularz informacji dodatkowej z plikiem - dodane wymaganie wypełnienia
pola opis.
Przetwarzanie e-sprawozdań - optymalizacja wersja TPS i SQL.
Przepisywanie wzorów - poprawka w aktualizacji już istniejących wzorów.
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Szablon jednostka inna 1.2 - informacja dodatkowa - sekcja E i F poprawiona definicja pozycji użytkownika - prosimy zweryfikować poprawność
dokumentów.
Szablon jednostka mikro 1.2 - generowanie XML - poprawione
funkcjonowanie przełącznika RZiS - punkty F i G.

FK









Plan kont - wydruk obrotów latami - poprawione podsumowanie obrotów
bieżących.
Zatwierdzanie/wycofywanie zatwierdzenia dokumentów księgi głównej optymalizacja prędkości wersja SQL.
Dokumenty księgi głównej - import dekretu ze Zgłoszeń - funkcja
przebudowana, optymalizacja wersji SQL.
Rejestr VAT - import faktur do rejestru z modułu Czynsze - import zbiorczy dodano automatyczne dzielenie na osobne dokumenty poszczególnych
paczek czynszowych.
Dokumenty księgi głównej - wykonywanie schematów - optymalizacja wersji
TPS i SQL.
Formularze VAT-7 i CIT-8 - optymalizacja wersja TPS i SQL.
Dokumenty księgi głównej - przelewy - dodana możliwość edycji skojarzonego
przelewu.
CIT-8 - poprawione działanie funkcji SumGrupy w wersji SQL.

Kasa




Import wyciągu - edycja wyciągu: dodana aktualizacja alertów początkowych
podczas wprowadzania danych (np. alert karta nieaktywna); zapis wyciągu do
bazy danych - optymalizacja wersja TPS i SQL.
Przegląd RK/WB - zamykanie/otwieranie raportu kasowego/wyciągu
bankowego - optymalizacja prędkości wersja TPS i SQL.
Wydruk RK/WB - dodano rozciąganie w pionie, aby pomieścić dłuższe opisy.

Media


Rozliczenia - wydruk rozliczenia - zmiana metody określania listy liczników i
okresów odczytów uwzględnianych na dokumencie - od tej wersji drukowane
są tylko te liczniki/odczyty, dla których poszczególne okresy od-do składników
z ustawionym danym typem mediów się pokrywają; zrezygnowano z metody
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wykrywania typów liczników za pośrednictwem wzoru na składnik; dodano
możliwość drukowania na fakturze NIP osoby fizycznej.
Przegląd paczek - zamykanie/otwieranie paczek, przesyłanie do Czynszów optymalizacja prędkości wersja SQL.

Przelewy


Formularz przelewu - dodane wspomaganie wypełniania pól tytułem w postaci
opcji kontekstowego wstawiania wybranych elementów w wybrane pole
tekstowe za pomocą przycisku [Wstaw].

Sekretariat





Przegląd poczty/dokumentów wewnętrznych - optymalizacja prędkości
wczytywania przeglądu wersja SQL; dodana opcja zapamiętywania
wprowadzonego zakresu dat (przełącznik - przycisk z gwiazdką); dodana
możliwość usunięcia dokumentu wraz z powiązaniami; dodana możliwość
zaznaczenia wielu dokumentów i usunięcia seryjnie.
Przegląd poczty pracownika - optymalizacja wersji SQL.
Głosowania - optymalizacja wersja SQL.

Zgłoszenia


Przegląd zgłoszeń - dodano opcję wydruku zestawienia (uniexport).
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Wersja 20.03.06.0

Ogólne






Dodana funkcjonalność Białej Księgi.
W parametrach globalnych systemu możliwość ustawienia ścieżki
przechowywania plików danych oraz historii sprawdzania. Zaleca się
ustawienie ścieżki do zasobu, który jest w stanie pomieścić dużą ilość danych.
Jeden plik danych Białej Księgi na wskazany dzień zajmuje ok.400MB, na
każdą datę potrzebny jest osobny plik pobierany z ministerstwa. W przypadku
sprawdzania wielu kontrahentów na tą samą datę wykorzystywany jest ten
sam plik danych.
System przechowuje historię dostępu do Białej Księgi i umożliwia przegląd tej
historii w module Nadzorca. Aby sprawdzić, czy kontrahent znajduje się w
Białej Księdze, konieczne są NIP i numer konta bankowego kontrahenta.
Uwaga! Jeśli w Białej Księdze nie odnaleziono wpisu dla zadanego NIP/NRB
nie oznacza to, ze kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT. Oznacza
jedynie, że w ministerstwie brak danych dla zadanej pary NIP i NRB.
Kontrahent o danym NIP wciąż może być czynnym podatnikiem VAT
niezależnie od wyniku sprawdzenia w Białej Księdze.
Unifak - konfiguracja - wyłączono sprawdzanie uprawnienia
"FunkcjeSpecjalne", pozostawiono uprawnienie "Parametry".
Przegląd kontrahentów - dodano funkcjonalność Białej Księgi w menu
rozwijanym. Domyślnie do sprawdzenia kontrahenta wybierany jest NIP
kontrahenta oraz domyślne konto bankowe.
Nadzorca - menu Przegląd/Statystyki - dodano "Biała Księga - archiwum" przegląd historii dostępu do Białej Księgi.

Czynsze


Funkcja NAL_Suma - wyłączono sprawdzanie nieczynności zasobu/karty na
wskazaną datę.

E-Sprawozdania



Typ jednostka inna, wersja 1.2 - poprawka schematu - uaktywniona edycja
ostatniej pozycji we wprowadzeniu do sprawozdania.
Walidator XML - zmiana wymagań odnośnie biblioteki .NET na wersję 4.8.
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Faktury


Faktury zakupu - Formularz - dodano obsługę banku i konta bankowego
kontrahenta - sprzedawcy, dodano funkcjonalność Białej Księgi - dane do
sprawdzenia pobierane są z rekordu faktury. Wydruk faktury - dodano
drukowanie banku i konta bankowego sprzedawcy.

FK


Rejestr zakupu - Formularz - dodano obsługę banku i konta bankowego
kontrahenta - sprzedawcy, dodano funkcjonalność Białej Księgi - dane do
sprawdzenia pobierane są z rekordu dokumentu rejestru zakupów. Wydruk
faktury - dodano drukowanie banku i konta bankowego sprzedawcy.

Kasa


Import wyciągów - SWRK - opcja "pomijaj pozostałe" - zmiana, aby pomijało
również wypłaty.

Media


Przegląd paczek - dodano filtrowanie wg daty również na zakładce wg nazwy.
Poprawiona identyfikacja paczki w czynszach.

Przelewy


Formularz przelewu - dodana funkcjonalność Białej Księgi. Domyślnie do
sprawdzenia pobierany jest NIP kontrahenta oraz konto bankowe na
przelewie.
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Wersja 20.03.02.0

Ogólne



Poprawki usterek i optymalizacje wer.SQL.
Pisma - rodzaj HTML i !HTML - ustawienia wielkości papieru - dodano
możliwość ustalenia stałej szerokości oraz dynamicznej wysokości
generowanego PDF, dodano opcje ustawiania marginesów w PDF.

Czynsze



Karty czynszowe - pole do wprowadzania dodatkowych właścicieli - długość
pola rozszerzona do 255 znaków.
Odsetki ustawowe - dodano opcję ustalenia terminu płatności.

DCM



Przegląd przydziałów - dodano możliwośc przeglądania danych na zadaną
datę.
Wykaz przydziałów w obiektach - poprawione drukowanie kolumny z nazwą
kontrahenta.

E-Sprawozdania





Słownik typów e-sprawozdań - typy archiwalne domyślnie ukryto, dostępne za
pomocą przełacznika.
Tworzenie nowych dokumentów - Rachunek zysków i strat - domyślnie
metoda porównawcza.
Typ jednostka inna, wersja 1.2 - poprawka schematu - brakowało pola Bilans/
A.II.1.D. środki transportu.
Walidator XML - poprawka eliminująca występowanie rzekomego błędu
niezdefiniowanego typu nagłówka sprawozdania.
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FK




Wydruki z planu kont - dodano przełącznik dla BO - obroty lub saldo - w
zależności od wyboru kolumna BO będzie zawierać obroty z miesiaca BO (wg
dokumentu BO) lub saldo z miesiąca BO (w zależności od metody wyliczania
salda - wg wyliczeń automatycznych lub wartości wpisanych manualnie).
Rejestry - przepisywanie faktur - po wykonaniu operacji dodano wyświetlenie
raportu z ostrzeżeniami, jeśli ostrzeżenia wystąpiły podczas przepisywania.

Środki Trwałe


Wykaz środków trwałych - dodano kolumnę "miejsce przechowywania".

Wkłady


Wydruk stanów kont - poprawione filtrowanie zerowych kont.
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Wersja 20.02.24.0

Ogólne







Poprawki usterek i optymalizacje wer.SQL.
Generator haseł kontrahentów - ograniczenie zestawu znaków - bez polskich
liter i niektórych znaków specjalnych.
Pisma HTML i !HTML - dodano opcje określające rozmiar papieru dla
konwersji do PDF.
UniFak - drukowanie faktur - dodano nie generowanie napisu NIP:/PESEL: w
przypadku, gdy nie określono NIPu/PESELu.
Adresy korespondencyjne - e-mail - dodano możliwość wyboru "doręczyciela".
Zmiana ma umożliwić filtrowanie adresów e-mail wg dodatkowych kryteriów.
Poprawki kosmetyczne i poprawiające funkcjonalności.

Czynsze









Funkcja CZ_StanFinansowy - dodana seria parametrów STYLE i CLASS do
określania styli CSS przy generowaniu tabeli HTML.
Funkcja DajDK - poprawka wywołania dla karty innej, niż bieżąca.
Wydruki - Wykaz dokumentów - poprawione filtrowanie wg roku i miesiąca oddo.
Parametry globalne - FK - dodano parametr "zezwalaj na edycję dekretu w
FK".
Dokumenty - przegląd - poprawka dla przypadków, w których zakładka z
dekretem nie pojawiała się dla paczek posiadających dekret w FK.
Analiza konta - dodano drukowanie długiego (rozszerzonego) opisu
dokumentu.
Podpisywanie korekt - funkcję rozbudowano o seryjne uzupełnianie daty
podpisu oraz filtrowanie wg paczek.
Wpłaty - nowa wpłata - dodano kolorowanie na czerwono nazwy kontrahenta,
jeśli karta jest nieaktywna.

DCM


Przegląd przydziałów zasobu - dodano kolumnę "Udział".
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E-Sprawozdania





Dodane formularze e-sprawozdań jednostka inna, mała i mikro w wersji 1.2.
Dodana opcja przenoszenia wartości z ubiegłego roku na podstawie
dokumentu z ubiegłego roku. Uwaga! Przepisanie danych kwotowych z
poprzedniego dokumentu powoduje wyczyszczenie danych kwotowych już
wprowadzonych. W związku z tym przepisanie danych z poprzedniego roku
powinno być pierwszą czynnością po utworzeniu nowego e-sprawozdania.
Dodane wzory do dynamicznego wyliczania kwot w strukturze esprawozdania. Dodana opcja przepisania wzorów z innego dokumentu.
Uwaga! Przepisywane są tylko wzory z wypełnionym identyfikatorem wzoru.

FK










Deklaracje CIT-8: poprawki w obsłudze deklaracji wer.27, dodana deklaracja
CIT-8 (28).
Grupy kont - przegląd - dodany filtr wg nazwy (zawiera).
Deklaracja VAT-7(20) - uzupełnione przenoszenie kwoty z poprzedniej
deklaracji; dodana obsługa przypadku, gdy brak poprzedniej deklaracji w
systemie.
Wydruk potwierdzenia salda z listą nierozliczonych rozrachunków - zmiana,
aby drukowało rozrachunki nierozliczone na zadaną datę, a nie nierozliczone
bezwzględnie; dodana opcja drukowania daty w miejscu na podpis.
Dialog wspomagający budowanie wyrażenia z funkcją SumKonta - zmiana
sposobu określania miesięcy od-do na wybierak z opcją dodatkową "akt:mc".
Rejestry - Struktura - Generowanie dokumentu KSV - dodana opcja wyboru
numeru rejestru.
Przepisywanie planu kont i generowanie BO - zmiana: było - przepisywanie
planu kont domyślnie bez zespołów 4, 5 i 7; jest - generowanie BO domyślnie
bez zespołów 4, 5 i 7.
Noty księgowe - wydruk - powiększono miejsce na nazwę kontrahenta.
Schematy księgowe - przeksięgowanie - zmiana: strona prawa - w przypadku,
gdy zdefiniowano opis, do pozycji generowana jest tylko treść opisu, w
przeciwnym razie informacja o mnożnikach.

Kasa


Import wyciągów - Elixir0 - dodana dodatkowa interpretacja SWRK dla
przypadku, gdy pole dodatkowe zawiera więcej informacji, niż ID.
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Media








Rozliczanie - ustalanie okresu rozliczenia - poprawka dla przypadku, gdy brak
poprzedniego rozliczenia w systemie; wyliczanie zużycia liczników - dodano
obsługę przypadków, gdy w numerze licznika znajdują się małe litery; wzory
na typy dokumentów - dodano obsługę nieczynności wzorów na zadany dzień.
Zużycie licznika - funkcja FZuzycie_LicznikaBasic - wyjątek "jeden dzień" dla
korekt dzień po rozliczeniu ograniczony tylko dla przypadku, gdy liczenie jest
"uproszczone", tj. od odczytu do odczytu. W przypadku metody
"szczegółowej" wyjątek nie obowiązuje.
Funkcja SLI3 - dodana seria parametrów CLASS do określania klasy CSS
przy generowaniu tabeli HTML; dodane pole kolejki Q3:NazwaWyd - pole
zawiera nazwę do wydruku składnika wg słownika składników medialnych;
dodane pomijanie podsumowania, jeśli żadna kolumna nie jest
podsumowywana.
Funkcja MELicznikiTabelka - dodany parametr CMO; jeśli obecny, to w tabeli
generowane są dodatkowo międzyodczyty.

Środki Trwałe





Wydruk - Księga inwentarzowa 1/3 - kolumna Umorzenia - zmiana: było - tylko
umorzenia z bieżącego roku (UM, ZU); jest - wszystkie umorzenia od
wprowadzenia środka (UM, ZU).
Formularz edycji środka - przegląd dokumentów - dodana kolumna "opis
dokumentu", dotychczasowa kolumna "opis" zmieniona na "operacja".
Wydruk - Zestawienie amortyzacji i umorzeń - zmiana w kolumnie "zmiana":
było - dane do końca poprzedniego miesiąca; jest - dane do końca bieżącego
miesiąca.
Wydruk - Tabela amortyzacji i umorzeń - poprawki podsumowania strony.
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Wersja 20.01.25.0

Ogólne









Pisma - dodano opcje importu/eksportu pism.
Poprawki kosmetyczne niektórych przeglądów i formularzy.
Generator raportów - dodany szablon Adm/Nier/Ob/Zas/Kar cyklicznie.
Dodana funkcjonalność związana z systemem TERYT.
Nadzorca/Przeglądy/Przeglądy techniczne - dodano przegląd techniczny
Teryt. Dodana funkcja Teryt_Nazwa2Kod do konwersji nazw
województwa/powiatu/gminy/miejscowości/ulicy na kody systemu Teryt.
Formularz administracji - do pól województwo i powiat dodano słowniki.
Formularz obiektu - dodano pola województwo i powiat, pole ulica opcjonalne.
Poprawki i optymalizacje usterek drobnych.

AdaNET





Dostosowano aplikację do telefonów i tabletów w pionowym trybie ekranu.
Dodano moduł Inkasent - odczyty liczników online za pośrednictwem
AdaNET.
Dodano ograniczenia logowania pracownika poza godzinami pracy, o ile
godziny zostały określone. Godziny pracy wprowadzane są na formularzu
operatora w module Nadzorca.
Dodana możliwość wprowadzania styli użytkownika za pomocą pliku
web/styles/UserCustom.css.

Czynsze




Nowe funkcje DajCKZas, ZEvalSzereg, ZZas; aktualizacja funkcji ZOb.
Nowa funkcja NAL_Suma.
Dokumenty - księgowanie/wyksięgowanie paczki - dodana dodatkowa
weryfikacja statusu paczki przed i po operacji.
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DCM




Wydruki / Wykazy / Przydziały wg lokali w obiektach - nowa wersja wydruku.
Pisma wg przydziałów - dodane filtry na email i doręczycieli.
Funkcja ZPrzydzialu - dodany parametr TYPZ.

FK








Parametry - dodano parametry w sekcji Rejestry: rejestr sprzedaży - numer
dokumentu oraz rejestr zakupów - numer dokumentu umożliwiające wybór
preferowanego sposobu oznaczania dokumentów rejestru - wg numeru
ewidencyjnego lub zewnętrznego.
Deklaracje - dodana deklaracja CIT-8(27).
Rejestry / Import faktur / Z innego systemu do rej. zakupów/sprzedaży - XML
Optima 302 - dodano obsługę pola jednostki miary; dodano obsługę formatu
JPK FA.
Księga główna - dopisywanie przelewu - dodano możliwość tworzenia
przelewu dowolnego typu.
Plan kont - stan konta - optymalizacja ładowania tabeli miesięcy.
Wydruk potwierdzenia salda wg kont - optymalizacja generowania danych z
rozrachunków w wydruku szczegółowym.

JPKPlus


Dodano generowanie JPK FA (3).

Kasa



Wydruk dokumentu KP/KW - rozbudowane opcje drukowania opisów, dodana
możliwość druku opisu z dokumentu kasowego.
Szybkie wprowadzanie dok. kasowych / bankowych - dodana opcja
Więcej/Dodatki mieszkaniowe do podglądu dodatków na kartach wybranego
kontrahenta.
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Media







Funkcja MeLicznikiTabelka - dodano parametry KOL, CLASS,
CLASSHEADER, CLASSROW; dodano kolumny definiowalne użytkownika.
Import odczytów z pliku tekstowego - dodano zapamiętywanie ścieżki importu,
poprawiona metoda odczytu plików (pliki z systemów linux i macos).
Rozliczenia - dodano parametr globalny Rozliczenia/Numeracja dokumentu
na podstawie daty. Parametr umożliwia zmianę domyślnego zachowania tak,
aby numer dokumentu był generowany na podstawie daty dokumentu, a nie
paczki.
Odczyty liczników węzłowych - dodano pole komentarz.
Funkcja SLI3 - dodana opcja RET=TABELANZR.

Przelewy


Eksport elixir-0 - wyłączono agregację przelewów rodzaju ZUS, US i Split.

Sekretariat




Przegląd dokumentów wewnętrznych, poczty przychodzącej i wychodzącej nowa wersja przeglądu. Stare wersje dostępne w menu Narzędzia.
ADAEmail - usuwanie wiadomości z kosza - dodane usuwanie plików treści
wiadomości index.html i message.txt oraz folderu wiadomości.
Przesyłanie do sekretariatu pism, faktur i rozliczeń medialnych - generowane
relacje pism ograniczono do relacji z kontrahentem i kartą czynszową celem
podwyższenia bezpieczeństwa danych udostępnianych przez moduł AdaNET.

Środki Trwałe


Zestawienie dokumentów - dodano filtry zakresowe na klasyfikację środków
trwałych oraz numer inwentarzowy.

Koniec opisu
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