Raporty Wzorcowe i Standardowe
Nowości
1.

Dodano wymiar Produkt Lp. do raportów wzorcowych 02. Raport Sprzedaży i 23. Raport
Sprzedaży z Opisem Analitycznym oraz do raportu standardowego 1.28 Sprzedaż w zakresie
dat. Wymiar prezentuje pozycję produktu na dokumencie. Wykorzystanie tego wymiaru pozwoli na
rozdzielenie wartości sprzedaży, w przypadku gdy na jednym dokumencie został dodany ten sam
produkt w różnych cenach.

2.

Dodano wymiar Forma Płatności do raportu wzorcowego 19. Raport Rozrachunków
Księgowych na Dzień. Wymiar prezentuje formę płatności rozrachunku księgowego z tabeli
DeE_FplID zawierającej elementy dekretów księgowych.

3.

Dodano wymiar Kontrahent Kod, Kontrahent Nazwa do raportu wzorcowego 28. Raport Opisów
Analitycznych oraz 34. Raport Opisów Analitycznych w zakresie dat. Wymiar Kontrahent Kod
prezentuje kod Kontrahenta, wymiar Kontrahent Nazwa prezentuje nazwę kontrahenta z dokumentu.

4.

Dodano miarę Sprzedaż Wartość Pozostała do raportów 1.26 Analiza RO według kontrahentów
oraz 1.27 Analiza RO pozostałych do realizacji. Miara prezentuje wartość netto produktów
pozostałych do realizacji z dokumentu RO. 5. Dodano wymiar Składnik Lp do raportu
standardowego 1.35 Sprzedaż - towary i usługi złożone. Wymiar prezentuję pozycję składnika na
recepturze. Można go wykorzystać do rozróżnienia składników o tych samych nazwach na recepturze.

6.

Dodano raport standardowy 11.17 Wprowadzone dokumenty – lista. Raport prezentuje listę
dokumentów wprowadzonych do systemu w podziale na typ dokumentu, status i operatora. Możliwa
jest analiza dokumentów po dacie dokumentu lub dacie wprowadzenia.

7.

Dodano raport standardowy 6.39 Progi podatkowe. Raport prezentuje narastającą sumę dochodów
dla pracowników, dla których zostały naliczone wypłaty w wybranym roku kalendarzowym. Na
podstawie wyliczonej sumy przekazywana jest informacja o obowiązującej stawce podatku oraz
ewentualnym przekroczeniu drugiego progu podatkowego.

8.

Dodano wymiar Wydział Adres Węzła do raportu wzorcowego 09. Raport Kadr i Płac, 31. Raport
Kadr i Płac z Opisem Analitycznym oraz raportu standardowego 6.32 Kadry i płace w zakresie
dat. Wymiar wskazuje kontrahenta przed scaleniem kart kontrahentów.

9.

Dodano raport 6.38 Wynagrodzenie za nadgodziny pracowników na dzień Raport prezentuje
liczbę nadgodzin wynikających z zadekretowanego czasu pracy w stosunku do planowanego czasu
pracy oraz dopłaty do wynagrodzenia za nadgodziny 50% i 100% za każdy dzień, w których
nadgodziny występowały.

Zmieniono
1.

Optymalizacja raportów standardowych.

2.

Poprawiono wartość miary Rezerwacja Ilość w raporcie standardowym 1.48 Analiza RO z
fakturami sprzedaży i paragonami w przypadku gdy na dokumencie RO znajdował się ten sam
produkt na dwóch pozycjach.

3.

Poprawiono definicję raportu standardowego 1.34 Sprzedaż z korektami i WZKK w zakresie dat,
a w szczególności miary prezentujące wartości po korekcie: Sprzedaż Ilość po korekcie oraz Sprzedaż
Wartość po korekcie.

4.

Poprawiono wymiar Kontrahent Pierwotny Nazwa dla raportu wzorcowego 02. Raport
Sprzedaży, 03. Raport Zakupów, 11. Raport Dokumentów Magazynowych, 18. Raport CRM, 23.
Raport Sprzedaży z Opisem Analitycznym, 24. Raport Zakupów z Opisem Analitycznym Wymiar
wskazuje kontrahenta sprzed scaleniem kart kontrahentów.

