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Lista zmian

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści

wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami

handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor

nie odpowiadają za b łędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym

dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne

szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się różnić

kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji

programu innej od wersji instrukcji.
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Moduł TachoScan 

(5.3.1) Nowa sekcja w ustawieniach

(menu: Dane podstawowe -> Ustawienia -> TachoScan -> Pakiet mobilności)

·  Utworzono nową sekcję Pakiet mobilności, w której dodawane z tym związane opcje. Do

sekcji przeniesiono ustawienia: 

§ Uwzględniaj lokalizację wpisów krajów i GNSS podczas analizy dwóch skróconych

odpoczynków tygodniowych;

§ Wykazuj naruszenie za odpoczynek regularny w kabinie pojazdu;

§ Wliczaj rekompensaty podwójnego skrócenia odpoczynków tygodniowych do

okresu 6x24h między odpoczynkami tygodniowymi.

· Dodano nową opcję: Traktuj odpoczynek 9/11h jako część odbieranej rekompensaty

za podwójne skrócenie odpoczynków tygodniowych;

§ po włączeniu opcji program wlicza odpoczynek 9/11 godzin do rekompensaty, która

jest odbierana za podwójne skrócenie odpoczynków tygodniowych.

(5.3.1) Dla dyspozycyjności w załodze wymagaj 45-minutowej przerwy w jeździe w jednym

bloku

(menu: Dane podstawowe -> Ustawienia -> TachoScan -> Naruszenia - Analiza)

· Dodano opcję: Dla dyspozycyjności w załodze wymagaj 45-minutowej przerwy w

jeździe w jednym bloku (tylko 561/2006);

§ po włączeniu opcji program wymaga, żeby przerwa z dyspozycyjnością w załodze

była odebrana w całości.
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Moduł Rozliczenia

(5.3.1) Aktualizacja polskich stawek wynagrodzenia minimalnego na rok 2021

· Zaktualizowano polskie wynagrodzenie minimalne na rok 2021: 

§ za pracę w kwocie 2800 zł;

§ za godzinę (inne umowy) w kwocie 18,30 zł.

(5.3.1) Wyliczanie wyrównania za pracę w innych krajach - Dania 

· Dodano mechanizm umożliwiający wyliczanie wyrównania do wynagrodzenia za czas na

terytorium Danii, na podstawie przepisów obowiązujących w tym kraju.

(menu: Dane podstawowe -> [005] Pracownicy, otwórz do edycji lub dodaj nowego pracownika,

otwórz do edycji lub dodaj nową umowę o pracę/inną umowę, wybierz zakładkę Inne kraje,

a następnie otwórz okno zmiany stawki dla wyrównania)

· Dodano wiersz/opcję: Dania w tabeli Naliczaj należne wynagrodzenie minimalne za

czas pracy na terytorium innych krajów wg stawek;

· w oknie zmiany stawki dla wyrównania dodano m. in. opcję: stawka minimalna;

Stawka minimalnego wynagrodzenia zdefiniowana jest w menu: Rozliczenia ->

[317] Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach)

Dania

Obowiązuje kilka stawek minimalnych, które uzależnione są od rodzaju transportu (więcej w

temacie: Tabela minimalnych stawek godzinowych)

(menu: Rozliczenia -> [317] Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach)

· dodano domyślne stawki dla Danii:

§ kabotaż i transport kombinowany rzeczy - 163,50 DKK;

§ kabotaż autobusowy - 163,30 DKK;

§ przewozy turystyczne - 168,60 DKK; 

(menu: Dane podstawowe -> [005] Pracownicy)

· na liście pracowników dodano kolumnę: Zaliczka za czas pracy na terytorium Danii.
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(menu: Dane podstawowe -> [014] Ustawienia -> Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne

kraje)

· dodano zakładkę: Dania zawierającą szereg opcji naliczania i pomniejszania wyrównania

do minimalnej krajowej; 

(menu: Rozliczenia -> [201] Ewidencja czasu pracy)

· dodano wiersze: CP Dania doby rozl., CP Dania doby kal., Pol. składn. zalicz. do CP DK;

(menu: Raporty -> [231] Ewidencja czasu pracy dla innych umów)

· dodano wiersz: CP Dania.

(menu: Raporty -> Rozliczenia)

· Zestawienie wyników wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium Danii dostępne

jest na raportach:

§ [254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów;

§ [257] Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów;

(menu: Rozliczenia -> [306] Wykres tygodniowy, menu: Rozliczenia -> [301] Delegacje -> edytuj

lub dodaj nową delegację posiadającą odcinek pracy w Danii)

· odcinki pobytu w Danii zostaną uwzględnione podczas wyliczenia wyrównania do

minimalnej krajowej;

(menu: Plik -> Import/Eksport)

· składniki dotyczące Danii dodano w eksportach:

§ [226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy;

§ [224] Eksport ewidencji czasu pracy do programu "enova";

§ [228] Eksport ewidencji czasu pracy do programu "R-2 Płatnik";

· odcinki pobytu w Danii zostają uwzględnione w: [259] Uniwersalny eksport odcinków

zagranicznych.

Przygotowano poradnik/tutorial opisujący krok po kroku czynności jakie należy wykonać
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w programie aby wyliczyć wyrównanie do minimalnej krajowej. Tutorial dostępny jest pod

linkiem: Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych krajach -> Dania.

Moduł Delegacje PRO

Zmiany związane z modułem dostępne są wyłącznie w ramach abonamentu OCRK Wsparcie.

(5.3.1) Ustawianie domyślnego państwa wg listy priorytetów

(menu: [014] Ustawienia -> Delegacje -> Różne)

· Dodano opcję Ustaw domyślne państwo docelowe delegacji wg listy priorytetów

umożliwiającą  określenie priorytetów, według których będą wyznaczane państwa

docelowe delegacji.

(5.3.1) Ekwiwalent dla kierowcy

(menu: Dane podstawowe -> [005] Pracownicy -> Stawki delegacji)

· Wprowadzono możliwość dodawania ekwiwalentu, który będzie uzupełnieniem

wypracowanej kwoty za ilość kilometrów przejechanych w danej dobie;

· w oknie edycji kierowcy, w zakładce stawki delegacji dodano pole Ekwiwalent PLN, w

którym można wpisać kwotę do dwóch miejsc po przecinku;

· na liście stawek dodano kolumnę Ekwiwalent.

(menu: Raporty -> Delegacje -> [308] Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej)

· Na raporcie Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej usunięto kolumnę Stawka za

km;

· jeżeli dla kierowcy została wprowadzona stawka ekwiwalentu, pojawia się kolumna

Ekwiwalent oraz wiersz Suma wypłaconego ekwiwalentu.

(5.3.1) Nowa sekcja w ustawieniach

(menu: Dane podstawowe -> [014] Ustawienia -> Delegacje -> Różne)

· W ustawieniach Delegacji dodano sekcję Optymalizacja ryczałtów za noclegi, w której
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dodano nowe opcje:

§ Analizuj ryczałty w oparciu o dostępność czasu pracy kierowcy;

§ Tolerancja dostępności czasu pracy;

§ Analizuj ryczałty noclegowe tylko na powrocie do kraju.

(5.3.1) Optymalizacja ryczałtów noclegowych

(menu:  Rozliczenia -> [301] Delegacje)

· Dodano nową multiakcję na liście delegacji: Optymalizacja ryczałtów noclegowych:

§ multiakcja jest dostępna jeśli opcja Analizuj ryczałty w oparciu o dostępność czasu

pracy kierowcy ([014] Ustawienia -> Delegacje -> Różne -> Optymalizacja ryczałtów

za noclegi) jest włączona;

§ po wykonaniu multiakcji program sprawdza kiedy nastąpiło przekroczenie granicy w

kolejnej dobie i czy w momencie rozpoczęcia ryczałtu noclegowego kierowca miał

dostępny pozostały czas jazdy dziennej i tygodniowej; jeżeli dostępny czas jazdy

wystarczyłby kierowcy na przekroczenie granicy i odbycie odpoczynku w kraju, w

którym są niższe stawki za ryczałty noclegowe, wyświetlony zostaje alert z listą

delegacji i możliwymi oszczędnościami. 

(menu:  Rozliczenia -> [115] Wykres tygodniowy oraz [116] Wykres miesięczny)

· Na wykresach dodano przycisk Optymalizacji ryczałów noclegowych ; przycisk jest

widoczny jeżeli zaznaczona jest opcja Włącz obsługę delegacji na wykresie.
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