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2017.1 

Wstęp 

W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zgłoszenia poprawione w uaktualnieniach 

Hot Fix do wersji 2017.1 

Hot Fix 1 

Hot Fix 1 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń. 
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Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2017.1.1 

Zgłoszenie TFSID 239775 

Definiuję atrybuty na RLS/RLZ (zaznaczone automat, wymagany), tworzę dokument RLS/RLZ -> 

atrybuty się przypisują. 

Tworzę FS/WZ, potem RLS/RLZ i atrybuty nie przypisują się na reklamacjach. 

Tworzę z ręki RLS, atrybut się przypisał, na elemencie dodaję Wygenerowanie reklamacji zakupu, 

dokument się tworzy, ale bez przypisanego atrybutu. 

Zgłoszenie TFSID 253956 

Brak ujęcia FWS z rodzajem zakupu innym niż towar/usługa na wydruku: „Faktury sprzedaży wg pól z 

deklaracji -7(15)”. 

Na wydruku w polu 34/35 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest 

nabywca) nie są uwzględniane dokumenty FWS z rodzajem transakcji: Podatnikiem jest nabywca, 

stawką <>NP i rodzajem zakupu innym niż Towar i Usługa. W tym polu na deklaracji ujmowane są 

dokumenty FWS niezależnie od rodzaju zakupu (więc również koszty, nieruchomości itp.), w związku z 

czym na wydruku również powinny być uwzględniane. 

Na wydruku: „Zestawienie sprzedaży wg transakcji” w wierszu Kraj/Podatnikiem nabywca (rozlicza 

nabywca) ten błąd również występuje. 

Tak sparametryzowane FWS nie trafiają również do JPK. 

Zgłoszenie TFSID 300301 

Tworzę FZ, dodaję element T1 x 10 szt., w oknie elementu przechodzę na zakładkę Dostawy. 

Zwiększam Ilość dla dostawy Bieżącej na 10, następnie wywołuję opcję 'Rozbij dostawę' (przycisk)/ 

'Rozbij dostawy' (menu kontekstowe). 

W oknie Rozbicie dostawy w sekcji Ilość, w polu Do: nie można zmniejszyć Ilości poprzez wpisanie innej 

wartości z klawiatury. Za pomocą spinboxa zmiana dochodzi i wpisuje się liczba 1, nie można jej już 

edytować (zmienić). Należy zamknąć formatkę i ponownie otworzyć okno Rozbicie dostawy. 

Zgłoszenie TFSID 311919 

Na liście RKZ nie działa podgląd dokumentu za pomocą dwukliku. 

Zgłoszenie TFSID 327559 

Dodaję zapis k/b, przechodzę na zakładkę rozliczenia i próbuję go rozliczyć z dokumentem, pojawia się 

komunikat: Dokument jest w edycji. Nie można rozliczać takiego dokumentu. 

Podobnie w sytuacji, gdy rozliczamy zapisy z poziomu okna 'rozliczenie zaliczki'. 

Zgłoszenie TFSID 328335 

Błędne ładowanie parametru rozróżniającego konfigurator produktu. 

Do grupy WT1 dodany został parametr rozróżniający konfiguratora PARAM1 (liczba). 

Podnoszę do edycji KTP - PARAMETR. Przechodzę na zakładkę Parametry. Dodaję plusem z formatki 

Definicja atrybutów parametr PARAM1. Parametr zostaje dodany, ale nie zostaje zaczytana Definicja 
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pytania - błąd. Nie są widoczne również checkboxy dla kolumn Edycja, Wymagaj, Kopiuj do TP - błąd. 

Próbuję zaznaczyć niewidoczne checkboxy. Pojawia się ostrzeżenie: 

"Wystąpił błąd podczas aktualizacji (dodawania) rekordu w tabeli CDN.ParamRozKonf. 

Zaawansowane:  

Błąd obsługi bazy (90) 

Nie istnieje zapis w tabeli nadrzędnej (powiązanie z tabelą  Atrybuty) .  

The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted. 

Nie istnieje zapis w tabeli nadrzędnej (powiązanie z tabelą  Atrybuty) .  

The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted. (37000)" 

Zamykam ostrzeżenie. Pojawia się błąd:  

"Błąd wewnętrzny procedury XLFileManager.Position.  

Błąd wykonania instrukcji Position()" 

Zamykam błąd. Pojawia się ostrzeżenie: 

"Wystąpił błąd podczas aktualizacji rekordu w tabeli CDN.ParamRozKonf. 

Zaawansowane: Nie znaleziono rekordu (33) 

Nie znaleziono rekordu (33)" 

To samo pojawia się, jeśli w oknie Materiał w technologii na zakładce Konfigurator dodam parametr 

zdefiniowany jako atrybut. 

Zgłoszenie TFSID 329048 

Wystawiam dokument handlowy, dodaję pozycje. Następnie na zakładce 'Nagłówek' ustalam rabat 

nagłówka procentowy. Rabat nadaje się tylko na pierwszą pozycję dokumentu. 

Sytuacja występuje dla dokumentów przychodowych i rozchodowych. 

Zgłoszenie TFSID 329096 

Przywracam domyślne ustawienia okien. System->domyślne ustawienia okien. Generuję WZ/FS, dodaję 

towar, przechodzę na zakładkę Dostawy, klikam dodaj dostawę/zmień dostawę. 

Pojawia się okno Zasoby Wybierz odpowiednią partię towaru, okno jest bardzo przesunięte w lewy 

górny róg. Powiększam okno, aby zobaczyć więcej dostaw. Wybieram dostawę, 

klikam jeszcze raz zmień dostawę/dodaj dostawę i okno jest przesunięte, nie ma górnej belki. 

Zgłoszenie TFSID 329623 

Jeżeli na dokumencie w polu numer dokumentu jest więcej niż 30 znaków, to skutkuje to tym, że w pliku 

JPK_VAT po stronie sprzedaży nie ma żadnych danych. 

Zgłoszenie TFSID 330332 

Operacja w technologii zakładka Materiały. Wpisanie z klawiatury liczby/litery powoduje błąd: 

Wystąpił wewnętrzny błąd modyfikacji danych. 

Zaistniała sytuacja nieprzewidziana przez program. 

Szczegóły operacji: 

Operacja zmiany obiektu ProdTechnologiaZasoby o identyfikatorze BRW9:. 

Identyfikator operacji: Next/Previous. 

Błąd: Niejednoznaczna nazwa kolumny „PTZ_Kod”. 
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Nie można przygotować instrukcji. (37000), Niejednoznaczna nazwa kolumny „PTZ_Kod”. 

Nie można przygotować instrukcji. 

Zgłoszenie TFSID 334412 

Błędny koszt kooperacji na ZP. W technologii na operacji na zakładce Ogólne wybieram Usługę i 

zaznaczam parametr 'Kooperacja'. Zlecenie planuję i realizuję na ilość 10szt. Generuję ZZ na kooperację 

10szt. usługi. 

Z zamówienia generuję PZ-1 na 5szt usługi oraz PZ-2 na 5szt. usługi. Rozliczam zlecenie produkcyjne. 

Koszt kooperacji z PZ-1 pobrał wartość netto z dokumentu, natomiast koszt kooperacji z PZ-2 pobrał 

wartość brutto z dokumentu. W efekcie koszt wyliczony na wyrobie gotowym jest zawyżony. 
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