Komunikat do wersji 11.1.1 z dnia 15.01.2016

Specjalna wersja oprogramowania enova365 numer 11.1.5857 została opublikowana na
stronie głównej www.enova.pl
Wersja 11.1.5857 zawiera mechanizmy wysyłki e-deklaracji PIT przygotowane według nowych
schematów wymiany danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów na platformie
ePUAP takie jak: PIT-11, PIT-40, PIT-R, PIT-RZ, PIT - 4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT8CZ.
Ważne dodatkowe informacje:
a) na dzień publikacji wersji 11.1.5857 występują problemy z przesyłaniem do Uniwersalnej
Bramki Dokumentów (UBD) zbiorczych e-deklaracji PIT-11Z (23) PIT-40Z (22). Wg informacji z
Min.Fin. problemy powinny ustąpić po zmianach w UBD, których przeprowadzenie
Ministerstwo Finansów zapowiedziało na przyszły tydzień. Proszę zainstalować wersję
enova365 11.1.5857 i sprawdzać wysyłkę zbiorczych e-deklaracji do nowej wersji Uniwersalnej
Bramki Dokumentów (UBD).
b) Opublikowana wersja enova 365 nie umożliwia wysyłki e-deklaracji IFT1(13) i IFT1R(13) z
powodu nieudostępnienia przez Ministerstwo Finansów aktualnych schematów wymiany
danych. Po udostępnieniu brakujących schematów przez MIn.Fin. zostaną one
zaimplementowane w wersji 11.2, której publikacja zaplanowana jest na 28.01.2016 r.

Komunikat do wersji 11.1 z dnia 15.12.2015

Generowanie korekt rabatowych dla
zaznaczonych faktur.
Prawo operatora dotyczące przenoszenia
do bufora określonych typów
dokumentów.
Prawo operatora dotyczące zatwierdzania
określonych typów dokumentów po
przekroczeniu limitu wartości.
Drukowanie paragonów fiskalnych na
jednej drukarce przez wielu operatorów z
wykorzystaniem serwera kolejek.

Obsługa e-zwolnień – import dokumentów z
PUE.
Nowe wzory deklaracji PIT z możliwością edycji
(wysyłka tych deklaracji w formie elektronicznej
zostanie udostępniona w kolejnej wersji po
opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów
struktur wymiany danych).
Zmiany w umowach okresowych wynikające z
nowelizacji Kodeksu Pracy.

Prewspółczynnik VAT - obsługa
znowelizowanych przepisów wynikających z
art 86 ust 2a ustawy o VAT.
Mechanizm weryfikacji eDeklaracji
utworzonych w programie z oficjalnymi
wzorcami z Ministerstwa.
W dodatku Praca na Wielu Bazach
możliwość zbiorczego zakładania nowych
okresów obrachunkowych oraz kopiowania
kont i schematów księgowych.

Podgląd obrazów i plików PDF na listach oraz
formularzach.
Precyzyjny system uprawnień do Struktur
organizacyjnych, Dokumentów oraz Spraw w
DMS.
Wyższa skuteczność rozpoznawania treści z
obrazów dzięki integracji z nowym serwisem
web OCR.

Nazwa nadawcy wiadomości e-mail w Poczcie
CRM.
Powiązania wpłat i wypłat z Ewidencji
Środków Pieniężnych z zadaniami CRM.
Skróty klawiaturowe w drzewie budżetu.
Wybrane definicje dokumentów z modułu
Handel dostępne na licencji CRM Platyna.

Zmiany w wersji przeglądarkowej (HTML):
Sumowanie na listach grupowanych.
Organizacja folderów (dodatkowych widoków
list).

