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Datumy od -
Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   P Termín   Předmět
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2040157   13012005 13012005 PB     PB   MZD       5 13012005 Záplata chyb po uvolnění verze 2005.01/A
 Zadání : 1. U tisku potvrzení o zdanitelných příjmech se tiskne pouze levá část formuláře a pravá strana překračuje mimo papír

          2. U tisku potvrzení o zdanitelných příjmech se tiskne při tisku dat za rok 2004 tisknou údaje platné až od 1.1.2005

          3. Při výletech do minulosti se u řádku 411 tiskne nový popis "Měsíční daň po slevě", zatímco správně má být původní 
          název "Záloha na daň měsíční"

          4. Při tisku výplatních pásek s volbou "Jak umisťovat pásky  ?" 3-co nejvíce pásek na stranu
          se špatně stránkuje a program některé výplatní pásky tiskne tak, že zasahují na více stránek v sestavě (zažíná na konci 
          jedné stránky a končí na druhé)

          5. V případě brzké instalace verze IDEA-mzdy 2005.01 v době, kdy ještě nejsou spočítané výplaty za měsíc 12/2004, není 
          možné spočítat korektně výplatu podle pravidel platných pro měsíc 12/2004 (a počítají se chybně řádky 521-524, které 
          jsou platné až od měsíce 01/2005)
 Řešení : 1) V menu zůstalo u %MZDT038-potvrzení o zdanitelných příjmech předvolené zhuštění ":1", což po změně formátu sestavy na 
          132 znaků způsobilo při standardním rychlém odklepání tisk velkými písmeny a tedy "mimo papír"
          - opravena definice standardního menu mezd

          2) Do programu %MZDT038-potvrzení o zdanitelných příjmech přidána následující výjimka
          - jestliže se tiskne potvrzení do konce měsíce 12/2004, tak se použije původní formát formuláře - tj. bez nových 
          formulací platných od 1.1.2005.
          - toto se týká zejména zrušení odstavce 6. Daňové zvýhodnění ....  a několika drobných formulací

          3) V programu upravena centrální funkce vracející popisy mzdových řádků 
          - přidal jsem tam výjimku pro řádek 411, pro který se pro všechny měsíce před 01/2005 vrací původní popis "Záloha na daň 
          měsíční"

          4) Opraven překlep v programu %MZDT001-tisk výplatní pásky
          - nyní se již opět celá výplatní páska vždy tiskne pouze na jednu tiskovou stránku

          5) Upraveny algoritmy mzdových řádků 411,521-524
          - v případě výpočtu výplat v měsíci 12/2004 se nové algoritmy těchto daňových řádků přeskakují
          - v případě výpočtu řádku 411-Záloha na daň se volá původní algoritmus
          - pro měsíce počínaje 01/2005 se samozřejmě běžně volají nové algortimy, které jsou předmětem legislativních úprav od 
          1.1.2005

2040158   14012005 14012005 PB     PB   MZD       5 14012005 Záplata chyb po uvolnění verze 2005.01/B
 Zadání : Ještě je třeba vrátit do algoritmů pro měsíc 12/2004 výpočet daňových úlev 2.130,- Kč na dítě.
 Řešení : Do algoritmů vrácen původní výpočet daňových úlev pro děti, který se volá pouze v případě měsíců před 01/2005.

2040159   14012005 14012005 PB     PB   MZD       5 14012005 Stanovení nároku na dovolenou v hodinách
 Zadání : dovolenou u nás mám nárok v hodinách a naskocilo mi 275 místo 200 hodin, nevím jak je to možné a myslím, že loni to bylo 
          taky špatne. Jde s tím neco udelat, aby mi to naplulo dobre?
 Řešení : Nárok na dovolenou se stanovuje jako :

          1) 20 dnů
          2) plus eventuelně hodnota z konfigurace "Dnů dovolené nad zákonný nárok     :"
          3) v případě, že má zaměstnanec nastaveno M104DV-Jednotka evidence dovolené na hodnotu H-v hodinách, pak se toto číslo 
          násobí průměrnou délkou směny z kalendáře v 12/2004 podle kalendáře každého člověka 

          Vámi požadované číslo 200 vypadá jako (20+5)*8.

          Číslo 275 vypadá jako by odpovídalo - 275/25=11. Spekuluji, že takto to bude pouze u lidí, kteří mají zvláštní kalendář 
          s průměrnou délkou směny=11.

          Opravíte si to jednoduše přes program %MZDZM-hromadné změny matric

                  Hromadné změny matric                                
          01/2005-verze 2005.01b---------------------------------------
          Středisko       : Vše                                        
          Osobní číslo    > Vše                                        
          Kód údaje       : 518       Nárok na řádnou dovol. běž. roku 
          Původní hodnota :  275,00                                    
                            rovno 275                                  
          Nová    hodnota :  200,00                                    
                            nastavit na 200                            
          Podmínka        : Bez podmínky                               
                                                                       
          Tisknout        ? 
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2040160   21012005 21012005 PB     PB   MZD       5 21012005 Výpočet bonusu a prémií v Ontexu
 Zadání : V konfiguraci nadstavby máme vyjmenované profese, kterým se platí premie a bonus. Nyní jsme některým profesím cosi 
          měnili, to jsem si již v této konfiguraci upravila. Od Vás bych potřebovala radu, kde si nastavím, aby tyto dvě složky 
          mzdy /ř.53 a 56/ nebyly poskytovány zaměstnancům na VPP, starobním důchodcům a žákům.Rozlišení, zda jde o VPP/obr. 1 - 
          druh prac. poměru/,D/obr. 2 - druh důchodu 13,Ž /obr. 25 - kategorie/lze vyčíst z matrice.  Určitě jste nám v minulosti 
          nastavoval omezení již pro bonus a to samé potřebuji pro prémie. 
 Řešení : Do individuálních algoritmů (specifických pouze pro Ontex) pro řádky 53+56 jsem dopsal následující podmínky :

          1) je.li M124-Druh pracovněprávního vztahu rovno 2-vedlejší pracovní poměr, pak nepočítat
           
          2) obsahuje-li M119D=Přiznané druhy důchodů k posl.dni měsíc hodnotu 13-starobní nebo 23-souběh vdovského a starobního, 
          pak nepočítat
           
          3) podmínka na žáky M150-kategorie rovno "Ž", pak nepočítat, tam již byla

2040161   21012005 21012005 PB     PB   MZD       5 21012005 Přidat třídění dle jmen do sestavy smluv
 Zadání : Pridat moznost trideni vypisu dle jmen do sestavy %MZDT086-tisk smluv se zaměstnanci.
 Řešení : Do programu %MZDT086-tisk smluv se zaměstnanci přidán klasický vstup 

          Třídit            :

          umožňující třídit sestavu podle tří hledisek.

2040162   21012005 21012005 PB     PB   MZD       5 21012005 Záplata chyb po uvolnění verze 2005.01/C
 Řešení : Do programu %MZDDAN-roční zúčtování daně byla doplněna daňová úleva výši 2.130,- Kč na dítě pro rok 2004.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Celkem požadavků : 6
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IDEA


