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Пам’ятка.

  

Якщо необхідно перенести робочу програму на інший комп'ютер, віртуальний сервер,
ноутбук чи флешку, для початку скопіюйте робочу папку програми (за замовчуванням це 
B_KEEP), на нове робоче місце, а потім оновіть програму використовуючи файл
інсталяції з цього сайту. Щоб не робити додаткових налаштувань, не змінюйте назву
папки(папок). Наприклад: якщо на комп’ютері програму було встановлено в папку D:
ROBOTAZARPLATA
, то при перенесенні, наприклад, на флешку залиште таке ж розташування 
папки
F:
ROBOTAZARPLATA
і при оновленні вибирайте цей шлях.

  

В наступних діях, після того як потрібно повернути програму на робоче місце – просто
скопіюйте папку із заміною даних. 

  

Оновлення 22.03.10

    
    1. 1.Заробітна плата  

  

1.1. У табель додано колонку Мінімальна гарантія (дохід) для працівників медичних
закладів у зв’язку з доплатами лікарям та середньому медперсоналу. Активувати
колонку можна у Зарплата –
табелі – Налаштування
відмітити 
Показувати
необхідні колонки. Разом з цим, за необхідності даної оплати, потрібно додати у довідник

Інформація – види нарахувань та утримань
новий вид оплати та у полі Маска сказати Доплата до мін.гарантії.

  

1.2. У довідник видів нарахувань та утримань, у розділі входження оплати у розрахунок,
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додано позицію № 13 Входить до розрахунку мінімальної гарантії для включення або
виключення кожного виду нарахування в розрахунок доплати до мінімальної гарантії.

  

1.3. У розділі Інформація – кадри додано пункт Кадрові операції для ведення
документів по прийому, звільненню, переведенню, призначенню відпусток та інші
операції. 

  

1.4. В картку працівника внесено зміни на другій вкладинці для можливості вибирати вид
профвнесків для підприємств, де декілька профсоюзних організіцій, та інших
необов’язкових утримань.

  

1.5. Оновлено імпорт даних до Об’єднаного звіту та додано можливість друкувати
списки імпортованих даних по Додатку 1 та Додатку 4ДФ.

  

1.6. Внесено індекс за лютий 2022 року та розраховано коефіцієнти індексації за квітень
2022 року ( Інформація – таблиці – індекси приросту цін).

  

1.7. У розділ Друк – тимчасові форми додано звіти для доплати медпрацівникам.

  

1.8. Доповнено довідку Підтримка користувача (F1 Допомога).

  

Завантажити програму (оновлення) Salary 
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