MZDY V17.01 – SP01
Táto zmena Vám umožňuje po aktualizácií UPDATE následovné:

MZDOVÁ AGENDA
1. Aktualizované odosielanie Výplatnej pásky e-mailom. Ak Vám nefunguje odosielanie
výplatnej pásky mailom, skontrolujte resp, znova zadajte heslo pre odosielanie mailom a uložte
klávesom F2. Potom proces zopakujte a výplatná páska by mala byť odoslaná.
2. Upravený prípad pre člena komisie pri voľbách, ak odmena v mzdách bola zadaná v
ostatných odmenách a nie v nezdaniteľných príplatkoch - takto to malo byť správne. V danom
prípade sa upraví Úhrn príjmov pre RZD, Potvrdenie o príjme aj podklad pre Hlásenie na DÚ, teda
suma sa nezapočíta do úhrnu príjmov.
3. Upravený prípad pre dohody, ak nastúpil v priebehu mesiaca v niektorých prípadoch
nesprávne vypočítal dní poistenia do SP.
4. Úprava v osobných údajoch na dobu neurčitú v niektorých prípadoch vyžadoval
zadanie dátumu do (pre skončenie PP).
5. Vo voľbe Výpis/tlač – Zálohy – bola doplnená možnosť hromadne nasadiť zálohy
zadaním % z výplaty. Pokiaľ zadáme nulu, program vynuluje zálohu, v opačnom prípade na
základe zadaného % a zadanej výberovej podmienky vypočíta zálohu a zaokrúhli na celé eura.
6. Upravený výpočet DVZ pre Dlhodobo nezamestnaného s výnimkou len do ZP, teda
KČ =”IZ”.
7. Upravená voľba - Špeciálne funkcie – Pripojenie údajov – pripojenie osobných
údajov.
8. Pri posielaní Výplatnej pásky mailom je nutné skontrolovať, že tlačiareň novaPDF
NIE JE PREDVOLANÁ TLAČIAREŇ!!! Ako PREDVOLENÁ TLAČIAREŇ v tomto prípade musí byť
fyzická tlačiareň (laserová, atramentová, ihličková,...) V opačnom prípade súbory PDF môžu byť
vytvorené nesprávne!
Správnosť nastavenia skontrolujte vo vlastnostiach tlačiarne alebo priamo z nášho SW,
ak si zvolíte nejakú tlačovú zostavu a vytlačíte ju klávesom F7, kedy sa musí zostava vytlačiť
priamo na predvolenú tlačiareň!
Z toho dôvodu, sme toto upozornenie dali aj do voľby pre prípravu tlače do PDF.
V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našej
internetovej stránke: www.ifosoft.sk . V prípade Vašich nových poznatkov, prosíme Vás o zaslanie
informácie na našu adresu ifosoft@ifosoft.sk .
V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na známe telefónne čísla: 051/7710543,
7710497 alebo mail na vyššie uvedené adresy.

