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Komunikat do wersji 14.3 z dnia 5.04.2018 

14.3 

 ZMIANY W PRZEPISACH 

KADRY PŁACE 

JPK dla mikro przedsiębiorców – możliwość podpisania plików podpisem 
nieweryfikowanym (w oparciu o kwotę dochodu lub przychodu). 
 
Aktualizacja struktury plików XML wspierających przygotowanie rozliczeń 
rocznych podatku dochodowego do wersji eDeklaracji: PIT-36(25), PIT-
36L(14) oraz PIT-28(20). 
 
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – udostępnienie Pulpitu w angielskiej 
wersji językowej. 

 

HANDEL 

CJA e-Sklepy Konektor - integracja z PrestaShop. Możliwości 

dodatku e-Sklep Konektor zostały rozszerzone o integrację z 

kolejnym po Magento serwisem do prowadzenia sklepu 

internetowego. Dzięki przygotowaniu standardowych 

zestawów komunikatów wymiany danych i zadań 

synchronizacji klient otrzymuje gotową integrację z 

PrestaShop. 

Generowanie z okna technologii zamówień na surowce, z 

uwzględnieniem dostawcy przypisanego w kartotece 

surowca. Nowe parametry generowania zamówień do 

dostawców z poziomu technologii umożliwią wybór dostawcy 

wg różnych kryteriów np. "Domyślny" dostawca lub 

dostawca, który ma określony "Najkrótszy czas dostawy". 

Dzięki temu zoptymalizowane zostanie tworzenie zamówień. 

 
 
 
 
 
 

Rozszerzenie gamy modeli danych we wszystkich obszarach 
modułu BI, w tym udostępnienie rozbudowanej analizy 
stanów magazynowych oraz wskaźników kadrowych – 
bieżące odejścia i zatrudnienia, współczynnik Bradforda.  
 
Nowe typy wykresów: scatter (punktowy), funnel (lejek), 
polar (biegunowy), spider (radarowy), donut (pierścieniowy), 
pyramid (piramidowy), bubble (bąbelkowy). 

Możliwość cyfrowego podpisania plików PDF oraz XML (zarówno w wersji 

standardowej jak i przeglądarkowej). 

Zabezpieczono Harmonogram Zadań przed zapętleniem w przypadku 

wystąpienia wyjątków. 

 

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 

W związku z wejściem w życie 25.05.2018 zapisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przygotowany został zestaw nowych 

funkcjonalności oraz zaktualizowane zostały dotychczasowe w zakresie ochrony danych osobowych: 

 System zarządzania prawami 

 Polityka haseł  

 Monitorowanie czynności wykonywanych na danych osobowych 

 Zarządzanie zgodami – rejestry zgód 

 Rejestr czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania 

 Pseudonimizacja i anonimizacja danych  

 Możliwość udostępniania danych osobowych i przesłanie ich do innego administratora drogą elektroniczną 

 Kopie bezpieczeństwa gromadzonych danych – Archiwizator Azure  

 

 

 
 
 
 
 
 

Aplikacja mobilna enova365 - obsługa czytników kodów 

kreskowych podłączanych przez bluetooth. 

Aplikacja mobilna enova365 - możliwość automatycznego 

zapisywania lokalizacji (GPS). 

. 

Aktualizacja wskaźników kadrowo płacowych. 
 
Nowe wzory informacji IMIR miesięcznej oraz rocznej oraz 
uaktualnienie wzoru oświadczenia ZUS NP-7. 
 
Opublikowana struktura pliku do edeklaracji podatkowej PIT-4R (7). 
 
 

 

 


