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Jen řady            <1> IDEA-mzdy
Jen požadavky         > Vše
Jen zadavatelé        > Vše
Jen skupiny           > Vše
Jen řešitelé          > Vše
Jen priority          > Vše
Jen verze             > Vše
Podmínka              : <bez omezení>
Předmět obsahuje      : <bez omezení>
Požadavek obsahuje    : <bez omezení>
Příznak obsahuje      : <bez omezení>
Vyřešené/Nevyřešené/* ? Vyřešené
Datum zadání od       : Od začátku      do : Do konce           Datum vyřešení od  : 25012007       do : 26062007
Požadovaný termín od  : Od začátku      do : Do konce           Poslední změna od  : Od začátku     do : Do konce
Třídit podle          : P-
Jak stránkovat        ? 0-běžně
Jaké texty tisknout   ? 1-jen uživatelské
Jaké rozložení        ? 1-standardní
Převést do řady       : <nepřevádět>
Sumáře podle          : <bez sumáře>
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MZD    2040297.1 27012007 27012007 PB     PB   MZD                  5          Sleva na dani při ročním zúčtování studenta
Zadání : Při výpočtu ročního zúčtování za rok 2006 se částka pro žáka/studenta/připravujícího se na budoucní povolání přičítá
         nejen do slev na dani (správně), ale také i do nedanitelncých částek (chybně).
Řešení : Upraven výpočet ročního zúčtování daně
         - částka za studenta se počítá pouze do slev na dani
         - odstraněno chybné přičítání této částky do nedanitelných částek
MZD    2040298.1 01022007 01022007 PB     PB   MZD                  5          Noční příplatek a výjimka pro Ontex
Zadání : Od doby, kdy používám převod dat /tedy i hodin pro výpočet nočního příplatku/ z docházkového systému do mezd -
         používám zkrácenou verzi měsíčního formuláře, kde řádek pro noční příplatek nemám. Toto je třeba ošetřit v rámci
         přenosu dat do mezd, o to poprosím Vás.

         * předpokládám, že smysl Vašeho požadavku je - pokud se přenáší hodiny z docházky, které jsou směřované do řádku
         34-Příplatek za práci v noci sazbou, pak s nimi provést tento výpočet
          "poslané hodiny do 34" krát "procento z průměru, minimálně však sazba pro řádek 34"
          
Řešení : Upraven program %MZONT21-import nadstavby docházka.
          
         - hodiny směřované do 34-Příplatek za práci v noci sazbou jdou přímo do mezd do kolonky "Hodiny krát % z průměru"
         - je to podobná výjimka, jakou máte pro řádek 457-Podnikové pohledávky - stravenky, kde se poslaná data ze sloupce
         minuty plní přímo do mezd do kolonky "Počet stravenek k proplacení"
MZD    2040299.1 06022007 06022007 PB     PB   MZD                  5          Chyba ve výpočtu ZP u příspěvku na penzijní připoj
Zadání : Dle tel rozhovoru Vám posílám výplatní pásku našeho zam.

         Od 1.1.2007 je změna v odvodu ZP a SP z příspěvku na penzijní připojištění.
         Vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění je v našem případě 500,- Kč /zaměstnanec celý měsíc nemocný/

         8% z 500	40,- Kč správně
         4,5% z 500	23,- Kč  ve vašem případě je to 523,- Kč.

         Základ pro daň je 437,- Kč a to odpovídá částce 500 ? 40 ? 23 

         K výplatě to je pak o těch 500,- Kč méně. 

         Takže je chybný výpočet odvodu na ZP.

         Ještě jednu prosbičku, na této výplatní pásce není vidět na posledním řádku odvod pojistného SP podnik částka 130,-
         Kč. V sestavě na odvod sociálního pojištění je to správně.

         S pozdravem
         Ansorgová Iveta
Řešení : Opraveny 2 chyby v algoritmech mezd :

         1) chybně jsme přičítali během výpočtu řádku 402-Pojistné na zdravotní pojištění do tohoto řádku částku z řádku
         161-Příspěvek na penz.přip. daň >5%

         2) chybně jsme částku z řádku 161-Příspěvek na penz.přip. daň >5% nepřičítali do pomocného základu pro výpočet
         507-Pojistné na SZ placené podnikem
MZD    2040300.1 06022007 06022007 PB     PB   MZD                  5          Výpočet osobního ohodnocení ve VOP-025
Zadání : Lokální problém ve VOP-025 :

         Začali jsme používat mzdový řádek 20-Příplatek za práci v SO/NE z průměru a hodiny z tohoto řádku se nám dostávají
         do výpočtu osobního ohodnocení. A to nechceme,
Řešení : Příčinou tohoto chování byla existující výjimka pro VOP-025

         V algoritmu B19, který se používá u řádků

         Řádek Popis                                         Typ Algoritmus
         19    Příplatek za práci přes čas                   V   B19       
         20    Příplatek za práci v SO/NE z průměru          V   B19       
         35    Příplatek za práci přes čas jednicový         V   B19       

         bylo dosud napsáno

         S:IDEANR=18 HOD1718=HOD1718+POM2   ; z hodin v tomto řádku plať také osobní ohodnocení

         nově jsem to změnil na
         S:IDEANR=18&(CR'=20) HOD1718=HOD1718+POM2   ; z hodin v tomto řádku plať také osobní ohodnocení

         , kde IDEANR=18 představuje podmínku " IDEA identifikace podniku=18=VOP-025"
         a nově je tam přidané "mimo řádku 20"
MZD    2040301.1 08022007 08022007 PB     PB   MZD                  5          Zamítnutá příhláška z ČSSZ pro Slováka
Zadání : přeposílám mail ze sociálky, že s novou verzí programu, mi neprošel  Slovák. Možná že to bude tím, že nebere
         přechodnou adresu českou , ale bere trvalý pobyt Slovensko. To jste mi říkal předtím, než jste to posledně zprovoznil
         .

         S pozdravem 
         Hana Doležalová, Electro World 
         ------------------------------
         PRIHL - Neúplně vyplněné údaje cizozemského pojištění (název).; PRIHL - Neuveden povinný údaj "poslední nositel
         cizozemského pojištění - název" (/employee/forin/@nam).; PRIHL - Neúplně vyplněné údaje cizozemského pojištění
         (ulice).; PRIHL - Neuveden povinný údaj "poslední nositel cizozemského pojištění - ulice" (/employee/forin/@str).;
         PRIHL - Neúplně vyplněné údaje cizozemského pojištění (č.p.).; PRIHL - Neuveden povinný údaj "poslední nositel
         cizozemského pojištění - č.p." (/employee/forin/@num).; PRIHL - Neúplně vyplněné údaje cizozemského pojištění
         (psč).; PRIHL - Neuveden povinný údaj "poslední nositel cizozemského pojištění - PSČ (postcode)"
         (/employee/forin/@pnu).; PRIHL - Neúplně vyplněné údaje cizozemského pojištění (obec).; PRIHL - Neuveden povinný
         údaj "poslední nositel cizozemského pojištění - obec" (/employee/forin/@cit).; PRIHL - Neúplně vypln ěné údaje
         cizozemského pojištění (stát).; PRIHL - Neuveden povinný údaj "poslední nositel cizozemského pojištění - stát"
         (/employee/forin/@cnt).
Řešení : 1) Základní informace o problematice :

         Vyplnění údajů pro sociálku závisí na různém nastavení - domnívám se, že u konkrétního zaměstnance budete mít nějaká
         data vyplněna jinak než u jiných.
          
         - posílaná adresa u cizinců závisí na vyplnění obrazovky s adresami
         - nastavenými parametry států v konfiguraci .... což by mělo být OK
         - nastavením údajů v obrazovce %MZM9  - uživatelská obrazovka

         --  Data sledovaná u cizinců (nerezidentů) -----------
         14. Číslo průkazky zdravotní pojištění         :      
         15. Datum narození                             :      
         16. Daňové identifikační číslo                 :      
         17. Cizozemské číslo pojištění                 :      
                                                              
         V programu na propojení se sociálkou jsem nedělal žádné změny a žádné avizo o změnách formátu od ČSSZ jsem nedostal.
          
         Přečtěte si prosím přiložené požadavky popisující nastavení propojení s ČSSZ
          
         2040213   12072005 12072005 PB     PB   MZD       5 12072005 Komunikace s ČSSZ - příprava a pomocné práce
         2040214   12072005 12072005 PB     PB   MZD       5 12072005 Komunikace s ČSSZ


         2) Objevena chyba je ve způsobu vyplnění obrazovky s adresami :
          
         --- Trvalé bydliště --------                                                    
          2. Ulice a číslo          : Hradiská 14                                        
          3. Stát                   :               <---- toto je CHYBNĚ - chybí zde stát různý od ČR
          4. PSČ                    : 03852                                              
          5. Místo                  : Sučany, SR    <---- toto je CHYBNĚ                                     
         --- Přechodné bydliště -----                                                    
          6. Ulice a číslo          : Ve Stromovce 644/30                                
          7. Stát                   :                                                    
          8. PSČ                    : 50011                                              
          9. Místo                  : Hradec Králové                    
          
         Abych mohl poznat o jaké adresy se jedná, je nutné mít vyplněné správně státy !!
          
         --- Trvalé bydliště --------                                                    
          2. Ulice a číslo          : Hradiská 14                                        
          3. Stát                   : SK          <-- zde je nutné vyplnět pozitivně stát různý od ČR
          4. PSČ                    : 03852                                              
          5. Místo                  : Sučany
         --- Přechodné bydliště -----                                                    
          6. Ulice a číslo          : Ve Stromovce 644/30                                
          7. Stát                   : CZ                                                  
          8. PSČ                    : 50011                                              
          9. Místo                  : Hradec Králové                                     
                          
         Ve Vašem původním zadání nepoznám slovenskou adresu, nevyplněnou kolonku stát nahradím standardním "CZ" a vygeneruji
          
         <adr str="Hradiská" num="14" pnu="03852" cit="Sučany, SR" cnt="CZ"/>
          
         Jakmile budete mít vyplněnu adresu tak jak píšu nahoře, tak bude splněna podmínka "stát trvalého bydlliště je různý o
         d ČR a zároveň stát přechodného bydliště je v ČR"
         - a tím pádem se vedle výše uvedené trvalé adresy objeví v XML výstupu i záznam pro přechodné bydliště
          
         " <fdr str="""_M601UU_""" num="""_M601UC_""" pnu="""_M601P_""" cit="""_M601M_""" />"
MZD    2040302.1 08022007 08022007 PB     PB   MZD                  5          Uživatelské smlouvy v RTF po instalaci verze
Zadání : Po aktualizaci mezd mi nejdou tisknout smlouvy v RTF, které jsem si vytvořil. Tisk je možný až po jejich
         aktualizaci. U vzorových smluv tento problém není.

         - Záměr samozřejmě byl, abych uživateli jeho šablony neponičil - resp. abychom po instalaci ty smlouvy, které nemají
         příznak "dodávané s IDEA-mzdy" znovu natáhl automaticky (tak, jak jste správně udělal sám ručně).
Řešení : 1) objevena chyba v procesu instalace mezd
         - během EXE instalace mezd měl systém dočasně nastaven jazyk na 3=angličtina a proto dosavadní kód sice snažil šablon
         y aktualizovat, ale na bežný jazyk 5=čeština to nemělo vliv

         - tuto chybu jsem opravil a během procesu instalace by se všechny uživatelské RTF smlouvy měly korektně nahrát

         2) upraven program %MZDINS-instalace mezd a generování
         - pro případné jednodušší nahrání všech uživatelských RTF smluv přidán do tohoto programu vstup "Aktualizace
         uživatelských RTF smluv ?"

         - tato funkcionalita nemá vliv na výše uvedený proces instalace - tj. po instalaci by každopádně měly být
         uživatelské RTF smlouvy aktualizované
MZD    2040303.1 09022007 09022007 PB     PB   MZD                  5          Celkový přehled o školení/zdravotních prohlídkách
Zadání : Úspěšně jsme absolvovali audit ISO 9001 a to i v části "Vzdělávání a výcvik zaměstnanců", a to i díky evidenci 
         v IDEA-MZDY, která vyhověla požadavkům pro činnost v této oblasti.
          
         Potřeboval bych doplnit pouze jednu záležitost.
         V evidenci prohlídek a školení není možnost výstupu, který by vyhodnocoval stav přípravy zaměstnance, to znamená
         výstup ve kterém  by byl plán i realizace za vybrané období.  V praxi to znamená dát nějak dohromady do jedné sestavy
         oba výstupy - viz příloha, třeba i ve dvou řádcích
                      Plánovaná školení  (prohlídky)
                      Realizovaná školení (prohlídky) 
Řešení : Vytvořeny nové sestavy umístěné do podmenu IDEA-mzdy / tisky / školení a zdravotní prohlídky

         1) %MZDT230-celkový přehled o školeních        

           Program prochází všechna školení. Z nich filtruje vybrané druhy školení,
         které jsou plánované v zadaném rozsahu datumů a tiskne o nich všechny     
         dostupné informace.                                                       

         2) %MZDT231-celkový přehled zdravotní prohlídky

           Program prochází všechny zdravotní prohlídky. Z nich filtruje vybrané  
         druhy prohlídek, které jsou plánované v zadaném rozsahu datumů a tiskne o
         nich všechny dostupné informace.                                         
MZD    2040304.1 09022007 09022007 PB     PB   MZD                  5          Číslování stran u smluv se zaměstnanci do RTF
Zadání : Při použití proměnné P-číslo stránky u smluv se zaměstnanci je číslování stran chybně 0, 1, 2, ....
Řešení : Upraven program %MZI003-tisk smluv se zaměstnanci do rtf

         - proměnná P se nyní zvyšuje okamžitě po odstránkování
         - a tedy v okamžiku, kdy se tiskne uživatelský text, již obsahuje správné číslo stránky

         DŮLEŽITÉ (zejména pro pana Veselého-Eurokov)
         - pokud jste kdekoli v definici byli nuceni použít trik s "P+1", tak je třeba tento výraz nahradit zpět za prosté "P"
MZD    2040305.1 02022007 02022007 PB     PB   MZD                  5          Import docházky ElextroWorld
Zadání : Dobrý den,
         počítám výplaty a v řádku 34  příplatek noční sazbou byl za 6,- Kč a nyní za 10 %a peníze mi v dobírce nedá žádné!!
         V pondělí odevzdávám mzdy a tudíž prosím o opravu.
         Ještě  v potvrzení o zdanizelných příjmech jsem  dříve dala  v tisku v a mohla jsem tisknou 2x, tudíž jsem nemuisela
         fotit pro sebe kopii a nyní nelze.
Řešení : 1) Opraven a poslán %MZELW11-import docházky ElectroWorld.
         - předtím jsem importoval data do složky "Hodiny sazbou", zatímco nověě má být importováno do "Hodiny krát % z
         průměru".
         - po instalaci bude nutné znovu provést import %MZELW11-import docházky ElectroWorld - tím se hodnota hodin za noc
         dostane do správné složky "Hodiny krát % z průměru".

         2) Problematika tisku sestavy ve více kopiích vysvětlena po telefonu
         - v dialogu F12-výběr tiskárny je možné přímo zvolit požadovaný počet kopií
MZD    2040306.1 16022007 16022007 PB     PB   MZD                  5          Příplatky za ztížené a zdraví škodlivé prostředí
Zadání : Přehled příplatků placených procentem :
         -          rizikový příplatek minimálně 10% z MINIMALNI MZDY

         From: Martina Fantová
         Subject: příplatky za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí

         Dobrý den pane Bezstarosti,

         na základě měření a  zjištění Zdravotního  ústavu v HK jsme od loňského roku povinni vyplácet příplatek za ztížené a
         zdraví škodlivé pracovní prostředí, v roce 2006 byl tento příplatek dán paušálem a zadávala jsem ho do řádku 22
         Příplatek za práci ve  ztíž.+ škod. prostředí.

         Dle nového zákoníku práce  § 117: Za dobu práce ve ztíž.prac.prost. přísluší zaměstnanci příplatek, který činní
         nejméně 10% částky, kterou ZP stanoví v §111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy (48,10 Kč).

         Chtěla bych Vás požádat zda by bylo možné do řádku 22 přidat možnost ?Hodiny krát % z minimální mzdy??
Řešení : 1) do mzdového řádku 22-Příplat.za práci ve ztíž.+ škodl. prost. přidána nová složka"Hodiny krát % z minimální mzdy"

         2) v algoritmu beru za minimální hodinovou mzdu přímo údaj z konfigurace "2. Minimální mzda - hodinová podniková :",
         která by měla být nastavena na minimálně 48.10
          
         - toto je na vysvětlenou, protože na jiných místech ve výpočtu totiž velmi často používám upravenou hodnotu normovano
         u přes délku týdenní pracovní doby
         - parametr v konfiguraci je uváděn pro 40ti hodinový týden, je třeba to přepočítat na týdenní úvazek (typicky pro
         37.5) a celé zaokrouhlit na desetníky nahoru
MZD    2040307.1 23022007 23022007 PB     PB   MZD                  5          DIAMO - Import fyzicky namáhavé práce
Zadání : Potřebovali bychom automaticky přenášet hodiny fyz.namáhavé práce do mzdového řádku 41. Je to analogie přenosu
         odebrané stravy. V našem menu pro DIAMO je to volba 8. Přenosový soubor by obsahoval data ve stejném formátu jako
         pro stravu - osobní číslo \ hodiny.
Řešení : 1) nový program není problém udělat, ale myslím, že bude výhodnější se naučit používat následující mechanismus z
         podmenu IDEA-mzdy / správce mezd / nadstavby
          
                     nadstavby z CSV souborů 
         %MZNAD11 7. definice csv nadstaveb  
         %MZNAD12 8. import csv nadstaveb    
          
         - pokud si nadefinujete nadstavbu nějak takto :
          
            Kód nadstavby             : DIAFYZ                                           
                                                                                         
         1. Popis                     : Diamo - hodiny fyzicky namáhavé práce            
         2. Předpis jména souboru     : FIZ41.CSV                                        
         3. Sloupec s osobním číslem  : 1                                                
         4. Sloupec se střediskem     : 0-soubor neobsahuje středisko                    
         5. Sloupec se zakázkou       : 0-soubor neobsahuje zakázku                      
         6. ČŘ   Sloupec v souboru  Mzdový řádek                     Importovat jako ?   
            10   2                  41   Př.fyzic.námaha             3-hodiny k výpočtu  
          
         - a potom si provedete import, tak se to bude chovat naprosto přesně tak, jak požadujete
          
         2) kdyby tento nástroj existoval již dříve, tak bych Vás naváděl na použití
          
            Kód nadstavby             : DIASTRAV                                         
                                                                                         
         1. Popis                     : Diamo - stravování                               
         2. Předpis jména souboru     : DIASTRAV.CSV                                     
         3. Sloupec s osobním číslem  : 1                                                
         4. Sloupec se střediskem     : 0-soubor neobsahuje středisko                    
         5. Sloupec se zakázkou       : 0-soubor neobsahuje zakázku                      
         6. ČŘ   Sloupec v souboru  Mzdový řádek                     Importovat jako ?   
            10   2                  457  Stravenky                   2-Kč k přičtení     
            20   3                  476  Podnik. pohledávky          2-Kč k přičtení     
          
         - což by mělo dělat naprosto totéž, co %MZDIA13-import stravování
          
         3) existují ještě mocnější nástroje (interně si je nazývám "simulace ťukání z klávesnice via CSV soubor"), které
         nevyužívají mechanismu nadstaveb, ale přímého plnění jakýchkoli mzdových složek
          
         - jsou to programy z podmenu
          
                       importy z CSV souborů         
          ^%MZNAD2110. definice csv importů          
          ^%MZNAD2211. import csv dat do výplat      
          ^%MZNAD2312. rušení převáděných složek mzdy
MZD    2040308.1 23022007 23022007 PB     PB   MZD                  5          DIAMO - import kmenových údajů
Zadání : Od letošního roku nám byli převedeni pracovníci, kteří jsou v nadřízeném podniku evidováni jako pomocný obslužný
         personál. My jim vstupujeme podklady pro výpočet mezd. Každý měsíc si z nadřizeným podnikem sjednocujeme matriční
         údaje přes přenos kmenových údajů - volba import kmenových údajů. Potřebujeme, aby pracovníci, kteří mají nastaveno
         v importovaném řádku       
Řešení : Pochopil jsem to tak, že změna se týká matričního údaje M150-kategorie, který je v souboru na 10té pozici.
          
         Místo původní instrukce
          . S M150=$$SPA^%ZIF($E(XX,10))
         je tam nyní
          . S M150=$$SPA^%ZIF($E(XX,10)) S:M150="P" M150="D"
MZD    2040309.1 26022007 26022007 PB     PB   MZD                  5          Potvrzení o zdanitelných příjmech není na stránku
Zadání : V programu %MZDT038-Potvrzení o zdanitelných příjmech u nejjednodušších případů (bez dětí) se ve formátu platném od
         roku 2006 při tisku do RTF nevejde celé potvrzení na jednu stranu a poslední řádka s podpisem se tiskne na další
         stránku.
Řešení : Upraven výstupní formát programu %MZDT038-Potvrzení o zdanitelných příjmech
         - nahoře ubrán jeden volný řádek pod slovem "POTVRZENÍ"
         - dole v podpisu ubrán jeden volný řádek
         - text "Daňové identifikační číslo plátce" posunut na stejný řádek jako "Podpis a otisk razítka plátce"
MZD    2040310.1 26022007 26022007 PB     PB   MZD                  5          TREXIMA - data o propuštěných zaměstnancích
Zadání : Dobry den,
         v datech uvadite neplatne kody zamestnani a pohlavi - zamestnani ma byt petimistny kod KZAM-R bez nul nakonci a
         pohlavi jsou znakove kody a ne ciselne. Dale u 82 lidi neuvadite rok narozeni.
         -----------------
         Přeposílám  mail od TREXIMY, kody zaměstnání  máme pětimístné, takže nevím proč se přepošle něco jiného. Jak je
         možné ,že není rok narození to nevím, protože 82 lidí nemůže být Slováků a od pohledu, když se podíváme tak nemá datu
         m narození ten kdo v průběhu 01-09/2006 již skončil pracovní poměr.
Řešení : Příčinou chyby je to, že jsem bral matriční data o zaměstnanci vždy z posledního měsíce zvoleného intervalu, což
         dělalo problémy v situaci, kdy zaměstnanec byl v tomto měsíci v archivu a neměl data v matricích :

         1) Upraven program %MZDT229-Statistika Trexima od roku 2006
         - při zpracování zaměstnance vždy hledám od konce nejbližší poslední měsíc, dokud nenaleznu data v matricích

         2) Příklad zpracování
         - zaměstnanec byl v 03/2006 propuštěn a během 04/2006 byl přesunut do archivu
         - během přípravy dat pro Treximu bylo nutné data z archivu dočasně obnovit jeho data do 01/2007
         - to znamená, že během 04/2006-12/2006 neměl data v matricích
         - při zpracování se tedy postupně hledá v měsících 12,11,10,....,04/2006 a nikde se nenaleznou matriční data
         - teprve v 03/2006 se matriční data naleznou a použijí se k odeslání do Treximy
MZD    2040311.1 26022007 26022007 PB     PB   MZD                  5          Výpočet daně 15% u dohodářů, kteří nepodepsali
Zadání : Potřeboval bych pomoci s jedním problémem.

         Máme zaměstnance na dohodu, který nepodepsal prohlášení poplatníka k dani z příjmu...
         Nastavil jsem mu
             Druh činnosti:            3 - dohoda o pracovní činnosti
             Daňovou skupinu:      O - bez slev, .......    
             Druh pojištění:            2 - ze skutečného výdělku
          
         Ověřil jsem si, že při výdělku do 5000 Kč se mu počítá daň 15 %, při výdělku nad 5000 Kč 20%, což je asi správně ??
          
         Problém vidím při tisku výplatního lístku, součtu výplatních pásek a mzdovém listu:
          
         a) při výdělku do 5000 Kč hrubého se na výše uvedených dokladech objevuje řádek 219 (základ daně 15%), ale s Kč ve
         výši hubého výdělku.
         Daň je spočítána správně 15% z hrubého výdělku po odpočtu zaplaceného ZP a SZ zaměstnancem.


         Na řádku 219 je základ daně 4,999,- Kč (tj. hrubý výdělek), měla by tam být asi částka 
         4.999 - 400 - 225 = 4.374 Kč.
         Z částky 4.374 je  také na řádku 413 spočítána daň ve výši 15%.
          
         b) při výdělku nad 5000 Kč se již tiskne řádek 408 a 410 se správným základem a 20% daní.
Řešení : Celé to bylo tvořeno ještě před vznikem sociálního a zdravotního pojištění, takže s řádkem 219 nebyl problém.

         Pro lepší přehlednost a průkaznost výpočtu provedeno následující :

         1) řádek 407 přejmenován na "Zdanitelné 15% daní"  (jedná se o analogii řádku 410)
         - do jeho algoritmu přesunuto stávající stanovení zdanitelné částky, tj. Kc(219)-SZ-ZP

         2) upraven algoritmus u řádku 413-Daň 15% sazbou
         - zde se nyní prostě počítá 15% ze základu vyčísleného na řádku 407-Zdanitelné 15% daní
MZD    2040313.1 28022007 28022007 PB     PB   MZD                  5          Upozornění na nevyčerpanou dovolenou u propuštění
Zadání : Dobrý den,
         mám jeden námět. Chyby a varování  při výpočtu mezd %MZDTERR jsou dobrým pomocníkem a často upozorní na chyby, které
         by jinak zůstaly ve výpočtu.
         Bylo by dobré kdyby systém uměl upozornit také na nevyčerpanou dovolenou při výstupu zaměstnance. Občas se mi stane,
         že ji zapomenu zaplatit.


         Již existuje varování číslo 40

         40    Při propuštění zbývá 20.00 dnů běžné a loňské dovolené.

         - toto se ale generuje v případě, kdy je vyplněno datum propuštění a toto datum je menší než poslední den aktuálního
         měsíce
         - takže v případě, kdy výstup je poslední den v měsíci a to je většina případů výstupů zaměstnanců, tak tam varování
         chybí.
Řešení : Opraveno původní "menší než poslední den v měsíci" za "menší nebo rovno než poslední den v měsíci".
         - takže toto varování se generuje i u propuštěných podlení den v měsíci
MZD    2040314.1 01032007 01032007 PB     PB   MZD                  5          Výpočet penzijního připojištění zadaného jako 400M
Zadání : U zaměstnance, který je celý měsíc nemocen se mi ve výplatě generuje na řádku 161 (penzijní připojištění placené
         zaměstnavatelem)  12 ,- Kč, které se načítají do řádku 179 hrubý základ měsíční daně, je z nich sraženo ZP,SZ a daň. 
         V matricích %MZM53 mám na řádku 13 nastaveno 400M, což by mělo znamenat platit penzijí připojištění 3% z
         vyměřovacího základu ale max. 400,- Kč. 
         Díval jsem se na jednoho zaměstnace v listopadu 2006, který byl celý měsíc nemocen a tam to bylo dobře.
Řešení : Upraven způsob výpočtu řádku 161-penzijní připojištění vzhledem ke změnám ve vztahu tohoto řádku k vyměřovacímu
         základu na SZ od 01/2007.

         - problém nastával při zpětném stanovování příspěvku na základě VZ SZ na základě předběžné hodnoty příspěvku 400
         - kompletní přesun logiky zpracování povelu v údaji M544-Ručně zadaný trvalý příspěvek na penzijní připojištění
           * při první etapě výpočtu mezd se jakékoli makro povely (P-procenta ze základu, M-maximální procento) ignorují
             a hodnota M544 se přičítá do řádku 161 pouze v případě, že je zadaná absolutně číslem (bez M na konci)
           * ve druhé etapě výpočtu (kdy je již stanoven vyměřovací základú se pak vyhodnocují povely
             xP   ... zadaných x procent z vyměřovacícho základu  (například 1P, 2P)
             M    ... M-maximální příspěvek 3% VZ SZ  (shodný s povelem 3P)
             xxxM ... příspěvek ve výši zadané částky xxx, ale maximálně do výše 3% VZ SZ
MZD    2040315.1 06032007 06032007 PB     PB   MZD                  5          Nástroj na zjištění změn matric v čase
Zadání : V ElectroWorldu potřebují nástroj na zjištění změn v matricích v čase. Aktuální dotaz zněl na změny údaje středisko,
         ale bude vhodné udělat tento nástroj obecně.
Řešení : Vytvořen nový program %MZDT2332-změny matričních údajů v čase
         - tento program byl umístěn do podmenu IDEA-mzdy / tisky / seznamy
         - jeho nápověda je následující 

           Program prochází vybrané zaměstance, kteří vyhovují v aktuálním          
         měsíci zvolené podmínce a třídí je podle maximálně tří zadaných kritérií.  
         Přitom filtruje pouze takové, u kterých se hodnota vybrané matričního      
         údaje liší od hodnoty v jiném měsíci (předvoleně "minulý měsíc").          
                                                                                    
           Do výstupního souboru s oddělovačem středník (soubor typu CSV, vhodný pro
         následné zpracování v Excelu) se exportují sloupce :                       
                                                                                    
         1) OSČ                                                                     
         2) Jméno                                                                   
         3) Původní hodnota                                                         
         4) Nová hodnota                                                            
MZD    2040316.1 06032007 06032007 PB     PB   MZD                  5          Textace nadpisu Potvrzení o příjmech
Zadání : V nadpisu Potvrzení o příjmech je třeba doplnit text "a daňovém zvýhodnění" za "o sražených zálohách na daň". Celý
         text by měl být:

         "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém
         zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon") za
         zdaňovací období"

         Už se našli jedinci, kteří to reklamovali a chtěli to předělat :)).
Řešení : Upraven program %MZDT038-Potvrzení o zdanitelných příjmech
         - upravena textace nadpisu ve formátu potvrzení pro rok 2006 a dále dle vzoru 5460_14.pdf
MZD    2040317.1 06032007 06032007 PB     PB   MZD                  5          Problematika záporné daně 15%
Zadání : Máme zaměstnance, který má zápornou dobírku, nepodepsal daňové prohlášení, je špatně odvedená daň finančnímu úřadu.
         - je povinen platit ZP z minimální mzdy.
         - není student a nemá nikde jinde pracovní poměr a tudíž nemůže platit pouze ze skutečnosti.

         Vysvětlení výplatní pásky 
         - DPČ, který musí plati ZP z min.mzdy, protože nikde jinde nepracuje a není student:

         Hrubá mzda 480,-
         Vyměřovací základ ZP 8000,- - zaměstnanec je povinen platit ZP z minimální mzdy Ř. 401 SP - 39,- (má pracovník
         zaplatit) Ř. 402 ZP 4,5% - 360,- (má pracovník zaplatit) Ř. 404 ZP 9% - 677,- Kč (má pracovník zaplatit - dopočet do
         min. mzdy) Ř. 413 daň sazbou 15 % - -89,- je špatně, protože odečítá tuto částku z odvodu pro finanční úřad Ř. 419
         čistý příjem -507,- je špatně.

         Ř. 401, 402 a 404 neodečítáte z celkového odvodu ze společnosti, přesto, že je to mínusová dobírka. Ř. 413 jste
         odečítal z celkového odvodu, přesto, že je to mínusová dobírka. Proto výplata má být takto správně:
         Ř. 320 hrubá mzda	480,-
         Ř. 401 SP pracovník 39,-
         Ř. 402 ZP pracovník 360,-
         Ř. 404 ZP 9% ze zákona 677,-
         Ř. 413 daň sazbou 15 % musí vyjít nula

         Ř. 419 čistý příjem - 596,- Kč = mínusová dobírka, kterou je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli.
Řešení : Upraven algoritmus výpočtu mzdového řádku 407-Mzda zdanitelná 15% daní

         - analogicky k existujícímu u výpočtu 410-Mzda zdanitelná měsíční daní se posuzuje možnost záporného základu daně
         - záporná daň 15% se nově povoluje jen pokud je to nastaveno v konfiguraci na jedné z následujících úrovní 

           a) v konfiguraci %MZDCFGB-další parametry II
              17. Povolit a počítat záporný základ daně a zápornou daň    ? Ano  

               - toto pak platí pro celý podnik

           b) nebo na úrovni zaměstnance v %MZM4-stavy matrice
              12. Povolit a počítat záporný základ daně a zápornou daň   ? <dle konfigurace>

              - toto je na úrovni každého zaměstnance a má případně přednost před parametrem platným pro podnik
MZD    2040318.1 07032007 07032007 PB     PB   MZD                  5          Způsob výpočtu základní mzdy za hodiny přesčas
Zadání : V ZPT Vigantice se nemohou dopočítat toho, jak by chtěli platit základní mzdu za hodiny přesčas.

         Aktuálně se za hodiny přesčas platí základní mzdy na základě M168-základní plat převedený na hodinu. Eventuelně
         existuje přepínač v konfiguraci původně vytvořený pro Chemopetrol Pentar, který dovoluje platit tyto hodiny
         koeficientem "M168-základní/Průměrný počet hodin v měsíci".

         Dohodnuto, že do projektu bude přidána možnost zvolit placení základní mzdu za hodiny přesčas násobením PP průměrem.
Řešení : Rozšířen konfigurační parametr "Způsob výpočtu ZM za přesčas u prac. s měs. mzdou" v programu %MZDCFG5-další parametr
         y o novou hodnotu PP-průměrem.

         Kompletní nápověda pro tento parametr je nyní následující :
         ***************************************************************************
         Tento přepínač určuje způsob výpočtu základní mzdy za přesčas u pracovníků  
         s měsíční mzdou :                                                           
                                                                                     
         1) M-alikvotní část mzdy                                                    
         - zde se hodiny přesčas násobí prostě základní mzdou připadající na 1 hodinu
                                                                                     
         2) P-podíl platu                                                            
         - zde se hodiny přesčas násobí sazbou spočítanou jako M168-základní plat    
         děleno "Průměrný počet hodin v měsíci"                                      
                                                                                     
         - tato varianta byla přidána pro Chemopetrol Pentar                         
                                                                                     
         3) PP-průměrem                                                              
         - zde se hodiny přesčas násobí prostě pracovně-právním průměrem             
                                                                                     
         - tato varianta byla přidána pro ZPT Vigantice                              
                                                                                     
         Příklad : zaměstnanec má M168-základní plat 13000, M194-Průměrný výdělek    
         pro PP účely má 97.88, fond pracovní doby v měsíci je 168 hodin.            
                                                                                     
         Potom se za 10 hodin zadaných do řádku 2-základní mzda do složky "OH s      
         přesčas.přípl.  A%" spočítá základní mzda (mimo standardních 13000 za 160   
         hodin) takto :                                                              
                                                                                     
         1) 10*81.25 -> 812.5                                                        
         - základní mzda připadající na 1 hodinu je 13000/160 -> 81.25               
                                                                                     
         2) 10*74.71 -> 747.1                                                        
         - pomocná sazba je stanovena jako 13000/174 -> 74.71                        
                                                                                     
         3) 10*97.88 -> 978.8                                                        
         - prostě pronásobeno M194-Průměrný výdělek pro PP účely
         ***************************************************************************
MZD    2040319.1 08032007 08032007 PB     PB   MZD                  5          Jak zadat mateřskou dovolenou
Zadání : Dobrý den,
         prosím o radu, jak zadat mateřskou dovolenou. Kolegyně skončila 4.2.07 nemocenskou a 5.2.07 nastoupila mateřskou
         dovolenou. Jsme malá organizace, mateřský příspěvek jí vyplácí OSSZ.
Řešení : Celá kaskáda akcí se provede najednou na celou dobu mateřské dovolené najednou a to následovně :

         1) spusťte program %MZM54-Dávky nemocenského pojištění
         - ve spodní části je sekce "--- Peněžitá pomoc v mateřství ---"

         2) zadejte do kolonky " 8. Datum prvního dne     :" hodnotu 05022007
         - systém zareaguje hlášením "Nastavuji datum posledního dne na 19082007."
         - a automaticky změní údaj
           9. Datum posledního dne  : 19082007 

         3) ať už se Vám odvozený datum 19082007 líbí nebo ne
         - nějak se snažím odvodit podle osamělosti plus 28 resp. 37 týdnů, ale nemusím mít všechny podklady
         - zvolte přesto Změnit údaj číslo : 9
         - zde přes šipku doprava zopakujte hodnotu 19082007 a případně si ji upravte podle potřeby

         4) po potvrzení zadané hodnoty zareaguje program dotazem 

         "Mám nastavit vynětí typu 2-mateřská dovolená v období 05022007-19082007 <N> ?"

         - odpovězte A

         5) to způsobí vytvoření zápisu do obrazovky %MZM1-obecné do sekce vynětí z evidenčního stavu

         21. ČŘ  Druh vynětí                   Datum vynětí Předp. návrat  Datum návratu
             10  2  mateřská dovolená          05022007                    19082007     

         6) poté se při každém přepočtu výplatu až do konce mateřské bude automaticky vytvářet dávka do řádku 367-Peněžitá
         pomoc v mateřství

         - podle toho, jestli máte v konfiguraci nastaveno "18. Velikost organizace         ?" 1-malá (do 25ti zaměstnanců)
         nebo 2-velká (nad 25 zaměstnanců) se pak generuje buď placená nebo neplacená dávkaa

         Toto by mělo být vše, mělo by stačit to nastavit na začátku a pak se o tuto výplatu již nemusíte po celou dobu
         starat (jen přepočítávat).
MZD    2040320.1 12032007 12032007 PB     PB   MZD                  5          Elektrotrans - zjednodušení zakázkové nadstavby
Zadání : V současné době zadávali do zakázkové nadstavby separátně 2 záznamy :

         1) na mzdový řádek 1-základní mzda : X-HOD hodin k výpočtu
         2) na mzdový řádek 5-podílová mzda : Y-KC Kč k přičtení

         Přitom platí : Mistr zadá do výkazu odpracovanou dobu na zakázce a určitou částku.
         - mzdová účetní tuto částku rozdělí tak, aby v řádku 1-základní mzdy byla částka odpovídající hodinám krát základní
         plat na hodinu
         - a zbytek Kč byl řádku 5-podílová mzda 
Řešení : Upraveno zpracování nadstavby :

         - nově se zadávají také "Kč zadané mistrem"
         - a program spočítá, kolik Kč je třeba proplatit na řádku 5 a vygeneruje proto odpovídající záznam

         - mzdová účetní tedy nově zadává již jen odpracované hodiny a celkové Kč zadané mistrem
MZD    2040321.1 13032007 13032007 PB     PB   MZD                  5          Dosažená kvalifikace na zápočtovém listě
Zadání : Na zápočtovém listě chybí kolonka dosažená kvalifikace vyžadovaná v zákoně dle §313 odst.1 pís.c).

         Závěr z konzultací na legislativním odbor Ministerstva práce:
         1) patří tam cokoli uznáte za vhodné napsat v jakékoli formě - dosažené vzdělání, absolvované kurzy, školení, stáže
         2) a to, s čím bude spokojen zaměstnanec - tj. ten může namítat, že tam chce ještě to a to a to
         3) udělám to tak, že přidám možnost volby "Jak předvyplnit dosaženou kvalifikaci"
            - a jako možnosti si budete moci vybrat, jestli tam chcete "dosažené vzdělání", informace z obrazovky %MZM78-
         školení a kvalifikace
         4) a každopádně budeme mít vždy nakonec možnost vytisknout si to do Wordu, cokoli tam dopsat/ubrat a pak vytisknout
         definitivně
Řešení : Do programu %MZDT177-potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) přidán nový přepínač "Jak kvalifikaci ?" s možnostmi

         0-netisknout                  
         1-dosažené vzdělání           
         2-přehled z agendy kvalifikací
         3-vše dostupné (1+2)          

         Podle vybraného způsobu se tiskne buď :

         a) jen údaj "Dosažené vzdělání" (pokud je vybráno 1 nebo 3)
         nebo 
         b) celý odstavec "Absolvovaná školení a kurzy" odpovídající datům z %MZM78-školení a kvalifikace (pokud je vybráno 2
         nebo 3)
MZD    2040322.1 27032007 27032007 PB     PB   MZD                  5          Jak platit příspěvky firmy na penz.poj. do 3 fondů
Zadání : Firma začně přispívat zaměstnancům na penz.pojištění. Problém spočívá v tom, že z nějakého důvodu má 17 zaměstnanců
         stejný fond a další dva zaměstnanci mají zase jiné fondy.
         Celkem tedy bude firma přispívat zaměstnancům do 3 fondů. Není mi jasná jedna věc: na řádek 161 mohu navolit jen jede
         n účet pro platbu příspěvků firmy a já potřebuji tři.
Řešení : Trik spočívá v tom, že v programu %MZRPU-mzdové řádky pro příkazy k úhradě na vstupu "1. Číslo účtu  :" můžete zadat
         také následující 3 speciální hodnoty :

         M176A-bankovní spojení podniku od penzijní pojišťovny    
         M176B-bankovní spojení zaměstnance od penzijní pojišťovny
         M179A-bankovní spojení podniku od životní pojišťovny     

         , což způsobí to, že se bankovní spojení bere zprostředkovaně z patřičného číselníku podle toho, jakou má
         zaměstnance penzijní resp. životní pojišťovnu.

         Takže v případě penzijního připojištění je potřeba provést toto nastavení :

            Mzdový řádek      : 161  Příspěvek na penz.přip. daň >5%                 
                                                                                     
         1. Číslo účtu        : M176A-bankovní spojení podniku od penzijní pojišťovny
         2. Směrový kód banky :                                                      
         3. Specifický symbol :                                                      
         4. Variabilní symbol :                                                      
         5. Konstantní symbol :                                                      
                                                                                     
         6. Jak započítávat   ? P-přičítat
MZD    2040323.1 12042007 16042007 PB     PB   MZD                  5          Kontrola čerpání licence IDEA-mzdy
Zadání : Je třeba dodělat do mezd omezení na povolený počet matric.

         V ceníku se uvádí formulace "Licencuje se průměrný počet osob, jimž se zpracovávají mzdy v průběhu posledních 12ti
         kalendářních měsíců."
Řešení : 1) po instalaci mezd se automaticky spustí výpočet spotřeby licencí pro všechny existující měsíce a pro všechny firmy
         , pro které se mzdy zpracovávají

         2) dále se provádí přepočet spotřeby licencí při každém spuštění %MZDKMES-ukončení měsíce za právě ukončovaný měsíc

         3) naopak v případě couvání se zpracování se při spuštění %MZDOMES-odukončení měsíce ruší záznam o spotřebě licencí z
         a měsíc, do kterého se vracíme se zpracováním

         4) při spuštění každého programu projektu IDEA-mzdy se kontroluje aktuální licence s výší čerpání
         - pokud nesouhlasí, tak se zobrazí následující hlášení

         +-                                 Hlášení                                -+
         |                                                                          |
         |                   NEPOVOLENÉ POUŽITÍ LICENCE IDEA-MZDY!                  |
         |                                                                          |
         |          Kapacita licence IDEA-mzdy je 400 zpracovávaných osob.          |
         |                                                                          |
         |   Průměrně bylo za posledních 12 měsíců do 012007 spočítáno 524 výplat.  |
         |            Aktuálně bylo v měsíci 012007 spočítáno 480 výplat.           |
         |                                                                          |
         |            Je nutné kontaktovat dodavatele projektu IDEA-mzdy            |
         |                   a uvést do pořádku licenční podmínky!                  |
         |                                                                          |
         |      Do vyřešení bude ve všech sestavách změněn název organizace na      |
         |                    'Licence překročena o 124 matric'.                    |
         |                                                                          |
         |   Zadáním 'A' se odešle e-mail na support@idea.cz s podklady pro řešení  |
         |  a zbytek dne budete moci pracovat pouze s omezením na název organizace. |
         |                                                                          |
         |                                 <enter>                                  |
         +--------------------------------------------------------------------------+

         - pokud uživatel zadá Ano
           * tak se odešle mail na support@idea.cz
           * během odesílání se zobrazují hlášení "Probíhá odesílání mailu ..."
             a poté "Mail s předmětem ... byl úspěšně odeslán."
           * v tomto případě se končí se poznačí odeslání mailu a po zbytek dne je možné pracovat bez omezení v práci
             -> nezobrazují se hlášení o překročení licence, ale nadále je modifikován název organizace

         - jinak se zobrazí hláška "Po dobu X sekund není možné s aplikací pracovat." a program čeká X sekund
           * X v tomto případě představuje 60 sekund plus tolik sekund, o kolik byla licence překročena

         5) při překročení aktuální licence mezd se také modifikuje odvozovaný název firmy na hodnotu "Licence překročena o
         XY matric"
         - což znamená, že tento název se bude objevovat na všech tiskových výstupech ze systému 

         6) vytvořen nový tiskový program %MZDT234-informace o čerpání licencí mezd
         - program je umístěn v podmenu IDEA-mzdy / správce mezd / tisky a dotazy
         - podobně jako již dříve pro podobné účely vytvořený program %MZDT210-statistika zpracovávaných mezd
         - nápověda nového programu vypadá nyní takto

           Program tiskne již předpočítané informace o čerpání licencí mezd.        
                                                                                    
         Sloupce mají následující význam :                                          
                                                                                    
         1) Za měsíc   .. počet spočítaných výplat za daný měsíc                    
                          (spočítané = ty, které mají řádek 500-ČÁSTKA K VÝPLATĚ)   
         2) Průměr     .. průměrný počet spočítaných výplat za posledních 12 měsíců 
                          (spočítáno jako podíl ad 3) #výplat děleno ad 4) # měsíců)
                                                                                    
         3) # výplat   .. celkový počet spočítaných výplat za posledních 12 měsíců  
         4) # měsíců   .. počet měsíců, ve kterých se vyskytovaly výplaty během     
                          posledních 12 měsíců                                      
MZD    2040324.1 16042007 16042007 PB     PB   MZD                  5          Elektrotrans - rozbory zakázkové nadstavby
Zadání : Po provedení nedávných úprav (generování Kč k přičtení na řádku 5 podle zadání mistra) se tyto Kč nezahrnují do
         následných rozborů - %MZZAK02-rozbor hodin a %MZZAK03-rozbor zakázek.
Řešení : Reorganizace programů %MZZAK02-rozbor hodin a %MZZAK03-rozbor zakázek :

         - místo rozboru dat založeného dosud na samotném zadání se nyní rozbory provádějí až na základě vygenerované nadstavb
         y ZAKAZKA-Zakázková nadstavba.
MZD    2040325.1 16042007 16042007 PB     PB   MZD                  5          Eurokov - import docházky
Zadání : Dobrý den,
         konečně jsem se po dvou měsících dočkal zadefinovaného exportu dat z docházkového systému.
         Je vidět, že je čas netlačí (a ani těch druhých).
          
         Potřeboval bych pomoci s importem do mezd i když si myslím, že bych některé položky dokázal zadefinovat sám, ale
         určitě ne ty, kde je nějaké omezení, nebo další výpočet.
         V příloze posílám ukázku souboru txt, který se načítá pod jménem  Idea_%mmyyyy%.txt a do mezd bych ho potřeboval
         převést ve dvou krocích
         a) všechny data mimo přesčas
         b) přesčas
         Soubor se bude při opakovaném načtení z docházky přepisovat.
         Já budu provádět převod dat až po skončení měsíce a vyjasnění celé docházky, ale může se stát že opakovaně.
          
         Potřeboval bych také vysvětlit jak se budou data chovat ve mzdách
         - jak odzkouším převod dat
         - jestli můžu stornovat načtená data
         - co se stane při opakovaném převodu
         - jestli můžu dělat ruční zásahy a kdy
         - ...........
          
         K jednotlivým položkám souboru txt.:
          
         Sloupec 1, 2, 3 - myslím, že údaje jsou jasné, hlavním identifikátorem bude osobní číslo-sl. 1
         Sloupec 4  -  odpracované hodiny, načíst do řádku 3, ale pouze zaměstnance s hodinovou sazbou (nebo bez odměňovaných
         měsíční mzdou)
         Sloupec 5  -  příplatek za práci přesčas, načíst do řádku 19 (placeno 25 % prům. výdělku)  -  samostatný import
         Sloupec 6  -  příplatek za práci v sobotu a v neděli, načíst do řádku 20 (placeno 10 % prům. výdělku)
         Sloupec 7  -  příplatek za práci ve svátek, načíst do řádku 88 (placeno 100 % prům. výdělku)
         Sloupec 8  -  příplatek za práci v noci, načíst do řádku 34 (placeno 10 % prům. výdělku)
         Sloupec 9  -  řádná dovolená, načíst do řádku 86, vypočítat dny
         Sloupec 10  -  duplicitní s řádkem 9  -  vynechat
         Sloupec 11,12  -  k lékaři, omluveno, načíst do řádku 89
Řešení : Vytvořen nový program %MZEUR01-import docházky eurokov v podmenu IDEA-mzdy / speciality / eurokov

         - program má následující nápovědu :

         ********************************************************************************************

         Program importuje data z docházkového systému z vět v kódování          
         CP1250-Windows s oddělovačem ;-středník. Číselná data mohou mít jako    
         oddělovač desetin použitou jak desetinnou tečku, tak i desetinnou čárku.
         Data s počtem hodin jsou předpokládána ve formátu HH:MM a předpokládá se
         jejich zaokrouhlení na celé 15ti minuty, tj. čtvrthodiny.               
                                                                                 
         Program předpokládá následující sloupce                                 
                                                                                 
         1     - osobní číslo, hlavní identifikátor pro import                   
         2,3   - jméno a příjmení - při importu se nepoužívají                   
         4     - odpracované hodiny, načíst do řádku 3, ale pouze zaměstnance s  
                 hodinovou sazbou (nebo bez odměňovaných měsíční mzdou)          
         5     - příplatek za práci přesčas, načíst do řádku 19                  
                 (placeno 25 % prům. výdělku)                                    
               - samostatný import                                               
         6     - příplatek za práci v sobotu a v neděli, načíst do řádku 20      
                 (placeno 10 % prům. výdělku)                                    
         7     - příplatek za práci ve svátek, načíst do řádku 88                
                 (placeno 100 % prům. výdělku)                                   
         8     - příplatek za práci v noci, načíst do řádku 34                   
                 (placeno 10 % prům. výdělku)                                    
         9     - řádná dovolená, načíst do řádku 86, vypočítat dny               
         10    - duplicitní se sloupcem 9  -  vynechat                           
         11,12 - k lékaři, omluveno, načíst do řádku 89                          
                                                                                 
         V rámci tohoto importu se nulují/plní následující mzdové složky         
                                                                                 
         3-5       úkolová jedn.prém.                   OH základ                
         20-13     SO/NE přípl.z prům                   Hodiny krát % z průměru  
         88-5      Náhrada za svátek                    Hodiny                   
         34-13     Přípl.noční sazbou                   Hodiny krát % z průměru  
         86-5      Náhr. za dovolenou                   Hodiny                   
         86-9      Náhr. za dovolenou                   Počet dní                
         89-5      Náhrada mzdy ost.                    Hodiny                   
         19-8      Přesčasový přípl.                    OH s přesčas.přípl.  A%  
         *********************************************************************************************
MZD    2040326.1 06062007 06062007 PB     PB   MZD                  5          ELW - Změna čísel účtů v nastavení účetnictví
Zadání : Chtěla bych Vás požádat o pomoc. Naše společnost změnila během května účetní osnovu a začali jsme používat
         čtyřmístná čísla dle norské osnovy. Chtěla bych se s vámi poradit o tom, jak mám změnit čísla účtů, abych nemusela v
         každém mzdovém řádku měnit číslo účtu. Ještě k tomu, když jsem se v účetních předpisech snažila například v mzdovém
         řádku 2-Základní mzda změnit účet 521010 na 5010, tak mi to změnu nepovolilo. Takže si nevím rady.
Řešení : Nejprve vysvětlení, proč to "nepovolilo"
          
         1) existuje číselník %MZELW01-účetní osnova, kde je uveden seznam všech existujících (=pro mzdy důležitých) účtů
          
            Kód účtu               : 111111           
                                                      
         1. Popis                  : Popis účtu 111111
         2. Po střediscích         ? Ano              
         3. Po kategoriích (M1001) ? Ano              
          
         2) jestliže Vám program nedovolí k nějakému mzdovému řádku zadat nějaký účet, tak je to proto, že tento účet (ve Vaše
         m případě 5010) neexistuje v číselníku ad 1)
          
         Nyní samotné řešení :

         1) kompletně ručně
         - musela byste si zadat všechny nově účtu do číselníku %MZELW01-účetní osnova
         - pak byste musela najít všechny výskyty původních čísel účtů v %MZELW02-účetní předpisy a nahradit je za nové
         - pak byste případně mohla zrušit definice původních čísel účtů v číselníku %MZELW01-účetní osnova, abyste tam měli
         pořádek

         2) připraven program %MZELW05-změna čísla účtu, který dělá totéž, co bylo popisováno výše jako ruční postup

         ***********************************************************************************
           Program představuje nástroj na jednoduché nahrazení jednoho čísla účtu    
         jiným. Program podle potřeby a zvolených parametrů provádí následující      
         akce :                                                                      
                                                                                     
         1) pokud neexistuje definice nového čísla účtu, tak ji okopíruje z původního
                                                                                     
         2) nahrazuje v účetních předpisech vybraných řádků odkazy na původní číslo  
         účtu za nový                                                                
                                                                                     
         3) podle hodnoty přepínače "Co s původním číslem účtu ?" případně zruší     
         již nepotřebnou definici původního čísla účtu                               
         ***********************************************************************************
MZD    2040327.1 06062007 06062007 PB     PB   MZD                  5          DPMHK zjednodušení práce s komunikací s ČSSZ
Zadání : 1. Prosil bych stejně jako je to u ELDP doplňovat automaticky údaje z hlavního PP. U vedlejších činností (Ulice, Čísl
         o domu, pohlaví, datum narození, rodné číslo, obec, PSČ, Rodinný stav, místo narození, stát, státní obč.)

         U vedlejších čínností vyplňujeme pouze tyto údaje. (je zbytečné ostatní údaje vyplňovat - u nás má pomalu každý
         pracovník další pracovní poměr a při nějaké změně by se to muselo nastavovat na všech prac. poměrech)

            Vstupní form.- vedl. p.p. zde
                                                                                    DPmHK
             Osobní eíslo   : 400053 URBAN JOSEF 28.05.1959/0689

          1. Stoedisko                    : 98
          2. Poíjmení, jméno, titul       : URBAN JOSEF
          3. Rodné eíslo                  : 5905280689  28.05.1959/0689
          4. Druh prac. pr. vztahu        : 8   vedlejší pracovní einnost
          5. Osobní eíslo hlavní einnosti : 53     URBAN JOSEF  28.05.1959/0689
          6. Sjednaná doba úvazku         : 3   doba ureitá - 6 dnu až 1 rok
          7. Datum vzniku prac. pomiru    : 15082005
          8. Datum ukoneení prac. pomiru  : 31032006
          9. Kategorie pracovníku         : 4

         10. Doba zamistnání pro dovolenou       : 1000
         11. Nárok na oádnou dovol. biž. roku    :   25,00

         12. Eíslo zdravotní pojiš?ovny   : 201
         ======================================================================================

         2. Jak u ELDP tak ČSSZ prosím o doplnění možnosti vyhledávat dle rodného čísla. Z portálu se to vrací pouze dle
         rodných čísel a je složité potom vyhledávání a oprava.
Řešení : 1) upraveno vyhledávání matričních dat podle následující logiky
            a) nejprve se každý matriční údaj jednotlivě vezme ze zpracovávané matrice
            b) pokud se jedná o VČ/NP=vedlejší činnost/náhradní práce a je vyplněn údaj M108-osobní číslo hlavní čínnosti,
               tak se ty matriční údaje, které nejsou u vedlejšího činnosti vyplněné berou z hlavní matrice

         2) vyhledávací okno pod F17-Existující ČSSZ rozšířeno o sloupec "Rodné číslo"
MZD    2040328.1 06062007 06062007 PB     PB   MZD                  5          Dotaz ke končícím platnostem zdravotních prohlídek
Zadání : Prosím o návod pro kolegyně z Personalistiky, které využívají již několik měsíců Ideu k person. účelům a tedy i
         sledování zdravotních prohlídek. Potřebovaly  tiskovou sestavu "končící platnost zdr. prohl.", která se sice v tiscíc
         h nabízí, ale dle zadaných frekvencí v matrici - zdr. prohlídky se nakonec nezobrazí žádná data, jako by bylo
         potřeba doplnit další údaje. Nebo jak lze jednoduše zjistit, kdy mají zaměstnanci jít na další prohlídku ?
Řešení : Nejprve podklady :
          
         1) v RTF příloze posílám řešení požadavku 2030026-Matriční program %MZM74-zdravotní prohl. ze dne 19012003
         - základní popis vstupních údajů na obrazovce %MZM74-zdravotní prohlídky
          
         2) toto je nápověda k programu %MZDT186-končící platnosti zdr. prohlídek
         ************************************************************************************************
           Program prochází zdravotní prohlídky realizované v zadaném rozsahu  
         datumů a z nich filtruje vybrané druhy prohlídek. Dále filtruje ty    
         zdravotní prohlídky, které mají odvozený plánovaný termín (mohou totiž
         existovat prohlídky bez zadané platnosti nebo bez periodicity) a tento
         plánovaný termín je v zadaném rozsahu.                                
         ************************************************************************************************
          
          
         Nyní pokus o odpověď :
          
         1) jakmile někdo absolvuje zdravotní prohlídku, tak bych čekal, že mu určitě vyplníte  "Realizováno" - tedy
         M754-Zdravotní prohlídka uskutečněná dne
          
         2) jakmile přitom víte naprosto přesně, že tato zdravotní prohlídka je platná/vyprší nějaký konkrétní datum, tak buď
         toto datum můžete vyplnit do údaje "Platnost" - tedy M755-Platnost zdravotní prohlídky do
          
         3) nebo můžete údaj M755-platnost nechat nevyplněný - indikováno jako "<odvozená>"
         - pak se bere do úvahy kombinace M754-datum realizace a M752-frekvence k odvození skutečné platnosti zdravotní
         prohlídky
          
         4) takže budete-li mít M754-datum realizace 21082006 a M752-frekvence rovno 1
         - pak při tomto nastavení v programu %MZC131-frekvence prohlídek/školení
          
            Kód frekvence : 1                            
                                                         
         1. Popis         : prohlídka každý rok          
         2. Od věku         Prohlídka/školení po měsících
            1               12                           

         by se jako odvozené datum M755O-Odvozená platnost zdravotní prohlídky do mělo brát datum "21082007"
          
         Snad toto pomohlo. Pokud ne, ozvěte se prosím.
MZD    2040329.1 06062007 06062007 PB     PB   MZD                  5          Jak zadefinovat podmínku 'Kdo nemá penzijní přip.'
Zadání : potřeboval bych zadefinovat podmínku "Kdo nemá penzijní připojištění", ale nevím jak na to ??
Řešení : U definic podmínek je vždy důležité si nejprve ujasnit a třeba běžnou větou popsat, co pro Vás znamená daná podmínka
          
         - jestli pod "Kdo nemá penzijní připojištění" myslíte
          
         a) kdo nemá vyplněn údaj M544-Ručně zadaný trvalý příspěvek na penzijní připojištění
         b) kdo nemá vyplněn údaj M176-Penzijní pojišťovna
         c) kdo nemá srážku typu 33-penzijní připojištění
          
         - nebo kombinace/varianty výše uvedených možností
          
         Možnostem a+b) by odpovídala podmínka přibližně takováto
          
            Kód podmínky     : NEMA544                              
                                                                    
         1. Popis            : nemá vyplněn trvalý příspěvek podniku
         2. Potřebné údaje   : 544                                  
         3. Operátor         ? A-a zároveň                          
         4. Řádek Typ  Výraz/Odkaz na podmínku                      
            10    V    M544=""                                      
          
         - zde se píše M544="" ve smyslu "údaj M544 je roven prázdnu"
          
         Možnosti c) by odpovídalo toto
          
            Kód podmínky     : NEMASR33                                
                                                                       
         1. Popis            : Nemá žádnou srážku typu 33-penzijní přip
         2. Potřebné údaje   : Nic není potřeba                        
         3. Operátor         ? A-a zároveň                             
         4. Řádek Typ  Výraz/Odkaz na podmínku                         
            10    V    $$SRAZEK^%MZSUB(33)<1                             
          
         - zde funkce $$SRAZEK^%MZSUB(33) vrací, kolik má pracovník srážek typu 33 a testuje se, jestli je menší než 1
MZD    2040330.1 06062007 06062007 PB     PB   MZD                  5          Problém v sestavě MZDT110-vývoj mzdových řádků
Zadání : Jakmile jsem v sestavě MZDT110-vývoj mzdových řádků zadala podmínku /vždy zadávám v obou případech stejnou/, tak se
         vytvoří data jen pro jeden měsíc, nebere v úvahu zadané vícečetné období. Při vynechání podmínky je to správně, tak
         jako v minulých přílohách. Když nezadám první podmínku, ale jen závěrečnou, taky to nejde.Toto zřejmě vzniklo při
         rozšíření podmínky na "každý měsíc" a "závěrečná". Když tato volba nebyla, období se zobrazovalo vícečetně podle
         navolení.
Řešení : Opraven program MZDT110-vývoj mzdových řádků

         - chyba spočívala v tom, že jakmile na nějakém zaměstnanci nevyhovuje podmínka uvedená na vstupu "Podmínka závěrečná
         :", tak jsem chybně nechával nastaven měsíc na poslední měsíc v intervalu a tím pádem celý program skončil velmi
         brzy a v podstatě nic nestihnul projít a tedy ani nasčítat

         - chyba opravena tak, aby se vnitřní proměnná se zpracovávaným měsícem neměnila a výstup je poté opět v pořádku
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Celkem požadavků : 33
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IDEA


