MZDY V20.01 – SP07
Aktualizácia Vám umožňuje tieto úpravy:
MZDOVÁ AGENDA

1. Z Osobných údajov boli presunuté Kontroly do Hlavného menu Kontroly, aby boli všetky kontroly spolu.
2. Evidencia prekážok - vstup údajov sa zobrazuje aj úväzok, pre uľahčenie zadávania hodín. To isté aj v ručnej
oprave.
3. Výpočet nároku na dovolenku u nového zamestnanca prijatého počas roka. Pri výpočte sa zohľadňuje dátum
začiatku pracovného pomeru ku koncu roka. Berie sa do úvahy len celý odpracovaný mesiac pri nástupe do
pracovného pomeru. Nárok na dovolenku sa zaokrúhľuje na pol dňa a následne sa prepočíta na hodiny.
4. Upravená tlač v Osobných údajoch – Voliteľná tlač , je možné pred tlačou po vybratí tlačovky pre tlač, vykonať
„predvýber“ cez výberovú podmienku, napr. stredisko a následne z tohto predvýberu cez kláves F9 si označíme
zamestnancov, pre ktorých chceme vytlačiť vybratú tlačovku.
5. Do Rekapitulácie – po mesiacoch – doplnená nová tlačová zostava MZ420_Zam, ktorá je zhodná so zostavou
MZ420 s tým, že táto nová zostava sa zobrazuje podrobne aj po zamestnancoch.
6. Z dôvodu zmeny komunikačných protokolov v ZP Dôvera je nainštalovaná nová verzia riadiaceho programu
mnx.exe. Preto po ukončení aktualizácie je potrebné ukončiť celkom program Mzdová agenda a spustiť prorgam
znova.

Upozorňujeme Vás na sledovanie nášho webového sídla www.ifosoft.sk, kde budú uverejňované zmeny
programového vybavenia. Nájdete na ňom aj ponuku termínov školení k mzdovej agende IFOsoft.
Ak vo voľbe Konfigurácia a údržba systému – Konfigurácia programu – Kontrola SP na www.ifosoft.sk ste
zadali„A“, program vykoná automatickú kontrolu aktualizácií (SP) na webovom sídle www.ifosoft.sk a to pri prvom
štarte programu mzdy v danom dni. Podmienkou automatickej kontroly aktualizácií je okrem spomínaného príznaku
„A“ aj prístup na internet – počítač musí byť pripojený na internet.
V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle: www.ifosoft.sk. Ak by ste sa
dostali k novým poznatkom Vy, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu e-mailovú adresu ifosoft@ifosoft.sk.
Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo pošlite email na vyššie uvedenú adresu.

