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Wstęp 

W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zgłoszenia poprawione w uaktualnieniach 

Hot Fix do wersji 2017.0. 

Hot Fix 1 

Hot Fix 1 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń. 
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Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2017.0.1 

Zgłoszenie TFSID 242420 

Dodając wzorzec operacji za pomocą opcji 'Dodaj przez formularz' wymagana jest licencja na moduł 
projekty. Dodając wzorzec operacji za pomocą opcji 'Dodaj przez formularz' wyświetlany jest 
komunikat: 

"Uruchomienie tej operacji nie jest możliwe ze względu na brak dostępu do modułu, problem z 
połączeniem lub niezgodność danych w kluczu ze stanem faktycznym." 

w szczegółach: "Sprawdź informacje o kluczu sprzętowym.", zaawansowane: "Nazwa uruchamianej 
procedury: ProdTechnologiaEdycja. 

Procedura ta może korzystać z następujących modułów: Projekty."  

Dodanie nowego wzorca poprzez 'Szczegóły wzorca' w oknie 'Wzorce operacji' nie wymaga licencji na 
moduł Projekty. 

Zgłoszenie TFSID 245676 

Dodaję zbiorczy zapis księgowy, na zakładce: Ogóle wprowadzam opis nagłówka, a na pozycjach opis 
pozycji. Z poziomu zakładki: Dzienniki listy zapisów księgowych widoczny jest opis nagłówka, a z 
poziomu zakładki: Konto opis pozycji. Jeżeli jednak z poziomu zakładki: Konto podniosę pozycję 
zapisu do edycji, widoczny jest opis z nagłówka, a nie pozycji- błąd. 

Zgłoszenie TFSID 272269 

Dodaje fakturę sprzedaży z transakcją "Inna zagraniczna", "Dostawa opodatkowana poza terytorium 
kraju". Stawka VAT- NP. Faktura zostaje ujęta w polu 11 deklaracji VAT-7. Wykonuję wydruk faktur 

sprzedaży wg pól z deklaracji. Taki dokument nie pojawia się na tym wydruku. 

Zgłoszenie TFSID 297578 

Na karcie towaru zakładka zasoby/normatywy podnoszę do edycji normatywy globalne, ustalam ilość 
minimalną na 2, maksymalną na 48. 

Zapisuję, zapisuję kartę towaru i zamykam. Podnoszę  ponownie do edycji towar, na liście 
normatywów ilość minimalna jest wyzerowana. Zamawiana ilość również jest zerowana. 

Zgłoszenie TFSID 305306 

Po konwersji do 2017.0 wszystkie wystawione upomnienia posiadające koszt upomnienia, generują 
płatności. Przy konwersji, takie płatności powinny automatycznie otrzymać znacznik 'nie rozliczaj'. 

Przyjęte rozwiązanie: 

1. Przy konwersji z wersji < 2017.0 => check Nie rozliczaj zaznaczony będzie na wszystkich 
upomnieniach 

2. Przy konwersji z wersji 2017.0 => check Nie rozliczaj zaznaczony będzie na płatnościach 
upomnień, jeżeli data upomnienia <01.01.2017  
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Zgłoszenie TFSID 307179 

W ustawieniach użytkownika wybrany typ interfejsu: pasek narzędzi.  

Z listy dokumentów podnoszę do edycji/podglądu dowolny dokument wcześniej zapisany np. 
zatwierdzone FS. Zaraz po otwarciu formatki FS próbuję użyć dowolną opcję z paska narzędzi, która 
jest dostępna kontekstowo dla tego okna m.in. Drukuj wydruk, Wyślij wydruk, Wykonaj wykres, 
Eksport do arkusza kalkulacyjnego, Poprzednia/Następna pozycja z listy, Statystyka dokumentu - 
funkcja nie zostaje uruchomiona - błąd, po naciśnięciu opcji z paska narzędzi kursor ustawia się na 
przycisku: podgląd kontrahenta. Dopiero jeśli przesunę formatkę lub podniosę i zamknę jakieś okno z 
tej formatki (np. podgląd kontrahenta, element dokumentu) możliwe jest uruchomienie opcji 
kontekstowej dla okna dokumentu - błąd.  

Błąd występuje na dokumentach handlowych/magazynowych/importowych, na zamówieniach, 
zleceniach produkcyjnych itd.  

Błąd nie występuje na nowododanych dokumentach, przy ustawieniu typu interfejsu: wstążka oraz 
dla list dokumentów czy też elementów dokumentów.  

Błąd dotyczy także odwołania do dekretów i rozrachunków na kontach z poziomu planu kont. 

Zgłoszenie TFSID 307585 

Wydruk obroty na magazynie - zestawienie: po stronie Rozchodu z błędnym znakiem jest 
prezentowany dokument (S)FS, jest (+) a powinien być (-). 

W związku z tym następuje zaburzenie wartości po stronie rozchodu i zmiana stanu oraz stan 
końcowy pokazują błędne wartości. Problem dotyczy również spinaczy paragonów RA. 

Zgłoszenie TFSID 309213 

Definiuję atrybut automatyczny, wymagany, typu liczba, bez wartości domyślnej i podpinam go do 
obiektu: pozycja OS. Dodaję nowy dokument OS, dodaję kontrahenta, dodaję pozycję i towar. W 
momencie zmiany ilości towaru pojawia się komunikat: Niepoprawnie wypełniona lista atrybutów.  

Uzupełniam atrybut i wracam na zakładkę Ogólne i ponownie zmieniam ilość na 2 szt. Po zapisie 
pozycji pojawia się niepoprawny nagłówek. 

Na nagłówku wyświetla się wartość dla 1 sztuki towaru, a w elemencie dla 2 sztuk towaru.  

Dodaję nowy dokument OS, dodaję kontrahenta, dodaję pozycję i towar. Zmieniam cenę, zmieniam 
ilość, w momencie zmiany ilości towaru pojawia się komunikat: Niepoprawnie wypełniona lista 
atrybutów. Uzupełniam atrybut i wracam na zakładkę Ogólne. Po zapisie pozycji pojawia się 
niepoprawny nagłówek. 

Na nagłówku wyświetla się wartość 0, a w elemencie cena zmieniona dla 1 sztuki towaru. 

Na liście OS w kolumnie wartość netto wyświetla się ujemna wartość dla dokumentu. 

Zgłoszenie TFSID 309431 

W konfiguracji odnośnie numeracji: 

Numer(N)/SERIA/ROK(RRRR)--- bez miesiąca  

Przy tworzeniu z automatu KK przez system KK tworzy się z miesiącem.  

KK-1/K/2017 dokument utworzony w wersji 2016.3.2 
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KK-1/K/2017/02 dokument utworzony w nowszej wersji. 

Zgłoszenie TFSID 309488 

Błąd podczas zmiany kwoty pozycji dekretu zbiorczego: 

1. W zapisach księgowych dodaję nowy dekret zbiorczy. 

2. Dodaję pozycję, wybieram konto tylko po jednej stronie, podaje kwotę i zapisuje pozycję. 

3. Wracam na tą pozycję gdyż chcę zmienić podaną wcześniej kwotę. Zapisuje. Pojawia sie 
komunikat: Dekret zbiorczy (BUFOR)DZK/17/02/8/1 nie bilansuje się (400.00 PLN <> 0.00 PLN) 

Jeśli aktywny jest krąg kosztów z reakcją ostrzeżenie to wykonanie tego scenariusza skutkuje 
komunikatem: "Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów 4-5.  Czy wprowadzić zapis mimo to?" i 
nie można zapisać pozycji. 

W wersji 2016.3.2 oraz 2017.0 błąd nie występuje, można zmieniać kwotę na takiej pozycji a 
komunikat o ewentualnym niebilansowaniu, pojawia się przy zapisie całego dekretu zbiorczego. 

Zgłoszenie TFSID 309594 

Gdy z kilku dokumentów PW (produkty z określoną cechą) generuję zlecenie produkcyjne, planuję i 
realizuję - w logu z realizacji otrzymuję komunikat: ‘Nie udało się spiąć żądanej ilości. Wystąpiła 
niezgodność cech’. 

Gdy z kilku dokumentów PW (produkty z określoną cechą) generuję zlecenie produkcyjne, planuję i 
realizuję - w logu z realizacji otrzymuję komunikat: ‘Nie udało się spiąć żądanej ilości. Wystąpiła 
niezgodność cech’.  

Dokumenty PW nie zostały powiązane ze zleceniem, jednak gdyby wejść w każdy z produktów i na 
zakładce związane wykonać ‘Spinanie z pozycja dokumentu PW/PW według cechy towaru’, to na 
wyświetlonej liście można będzie odnaleźć PW z którego wygenerowano ZP.  

Ustawienia:  

W konfiguracji zaznaczono ‘kontroluj cechy towaru’. 

Na karcie towaru kolejność pobierania zasobów – ‘Wybór’, Przy sprzedaży cecha pobierana z zasobu, 
przy zakupie pobieranie zasobów wg cech wymagane, zaznaczony parametr ‘Wymagaj przy zakupie’. 

Zlecenie produkcyjne nie tworzy rezerwacji.  

Gdyby zlecenia tworzyły rezerwacje zasobowe, problem by nie wystąpił. 

Zgłoszenie TFSID 310833 

Na RA wygenerowanych z PA w poprzednich wersjach systemu nie jest uzupełniony Rejestr VAT.  

Chcę go uzupełnić seryjnie dla wielu RA. Zaznaczam dokumenty i spod PPM wybieram „Ustaw Rejestr 
VAT na zaznaczonych.” Wypełniam parametry, wskazany rejestr VAT zostaje uzupełniony i jest 
widoczny na zakładce VAT dokumentów RA. Takie dokumenty nie są widoczne z poziomu Rejestru 
VAT. Dokumenty te znajdują się jednak na wydruku generowanym z Rejestru VAT- „Faktury sprzedaży 
wg pól z deklaracji VAT-7” oraz w formularzu JPK_VAT.  

Błąd nie występuje, gdy Rejestr VAT uzupełniany jest osobno na każdym RA. 
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