SYMFONIA Kadry i Płace Premium wersja 2009
Nowości w wersji 2009
1. Zmiany w zdarzeniach, wzorcach i elementach
W wersji 2009 utworzono brakujące składniki wynagrodzeń, wzorce kadrowo-płacowe oraz zdarzenia.
Nowo utworzone elementy mają usprawnić pracę, są uzupełnieniem brakujących funkcjonalności
zgłaszanych przez użytkowników.
Do najczęściej wykorzystywanych składników wynagrodzeń utworzono zdarzenia.
Dodano następujące składniki:
- Dodatek funkcyjny kwotowy
- Odprawa rentowa
Dodano następujące wzorce:
- Dodatek funkcyjny
- Dodatek funkcyjny kwotowy
- Ekwiwalent za odzież
- Ekwiwalent za pranie odzieży
- Ekwiwalent za używanie narzędzi
- Odprawa pośmiertna
- Odprawa rentowa
- Odprawa wojskowa
- Premia %
- Premia II
- Premia III
- Premia regulaminowa
- Ryczałt
- Świadczenie socjalne nieopodatkowane
- Świadczenie w naturze
Dodano następujące zdarzenia:
- Dodatek funkcyjny
- Dodatek funkcyjny kwotowy
- Odprawa pośmiertna pracownika
- Odprawa rentowa - katalog zdarzeń
- Odprawa wojskowa - katalog zdarzeń
- Premia II
- Premia III
- Ryczałt samochodowy
- Świadczenia socjalne nieopodatkowane
- Zaliczka
- Potrącenie z tyt. zajęcia wynagrodzenia
2. Archiwum definicji
W wersji 2009 wprowadzono „Archiwum Definicji”. Ma ono na celu ukrycie obiektów nieużywanych
w aktualnych wersjach programu, a zdefiniowanych i używanych w wersjach wcześniejszych.
Archiwum definicji obejmuje, elementy, wzorce, definicje zdarzeń. Archiwum definicji zawiera dwa typy
obiektów: Stare i Nieużywane.
„Stare Definicje”, to obiekty, których ważność się skończyła.
W przyszłości obiekty te będą usunięte z programu. Natomiast „Nieużywane Definicje” to obiekty,
które nie są używane w danej firmie.
Obiekty archiwalne są widoczne w nowym specjalnie do tego przeznaczonym oknie programu –
„Archiwum definicji”,
dostępnym z głównego menu „Kartoteki” lub z przycisku „Kartoteki”.
Okno prezentuje drzewko „Archiwum definicji” oraz zależne listy obiektów archiwalnych.
Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie <Archiwum Definicji (2009).pdf>.
3. Listy płac i okresy płacowe

Wersja 2009 wprowadza dodatkową funkcjonalność dotyczącą okresów i list płac.
Poszerzona funkcjonalność obejmuje elementy związane z zakładaniem i edytowaniem listy płac oraz
okresów płacowych.
Listę płac można założyć dla grupy pracowników rozliczanych na podstawie wzorca.
Dodatkowo wprowadzono możliwość dodawania katalogów pracowników na listę płac i usuwanie
z listy pracowników z podpiętymi systemami wynagrodzeń.
Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie <Listy Płac i Okresy Płacowe (zmiany 2009).pdf>.
4. Eksport danych do elektronicznych deklaracji w formacie XML
W wersji 2009 dodano nową funkcjonalność umożliwiającą tworzenie plików XML do przesyłania
deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
Sporządzenie elektronicznych deklaracji polega na wykonaniu odpowiednich raportów: PIT-11,
PIT-8AR, PIT-4R.
Pliki e-deklaracji są plikami xml zgodnymi z określonymi schematami.
Są przygotowane do przesłania do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego
aplikacji.
Aplikacje przesyłające umożliwiają zastosowanie podpisu elektronicznego oraz są odpowiedzialne za
bezpieczeństwo
przesyłania plików do Urzędu Skarbowego.
W czasie przygotowania deklaracji w formie elektronicznej, zostaje wygenerowany plik w formacie
XML,
który jest zapisywany w określonej ścieżce zgodnie z Ustawieniami.
Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie <Obsługa e_deklaracji (2009).pdf>.
5.Parametryzacja zaokrąglenia czasu pracy w godzinach nadliczbowych
W wersji 2009 dodano możliwość definiowania zaokrąglania czasu pracy w godzinach nadliczbowych
przez użytkowania programu.
Wartość zaokrąglania naliczania czasu nadgodzin można ustawić w przedziale od 0 do 60 minut.
Domyślna wartość zaokrąglenia dla uaktualnianych firm ustawiona jest na 30 minut, natomiast dla
nowych ustawiona jest na 00 minut.
6. Wyszukiwanie elementów na drzewkach wyboru
Okno dropka danych kadrowych oraz wyboru i dodawania zdarzeń zostało rozszerzone o
wyszukiwanie po nazwie wartości.
Na dole okna dodano pole edycyjne z przyciskiem „Wyszukiwanie”. Po wpisaniu tekstu i naciśnięciu
szukaj wyświetlone zostaną znalezione wiersze.
Dropki wyszukiwania dotyczące zestawów kadrowych dodano w następujących lokalizacjach:
- zakładka dane kadrowe wybór (okna: pracownik, wzorce, firma)
- okno zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych (okna: pracownik, wzorce)
Dropki wyszukiwania dotyczące zdarzeń dodano w następujących lokalizacjach:
- zakładka Kalendarz - wybór zdarzenia (okna: pracownik, firma)
- zakładka Kalendarz - dodawanie zdarzenia (okna: pracownik, firma)
- okno Zbiorcza edycja zdarzeń - wybór zdarzenia (okna: pracownik, wzorce)
- okno Zbiorcza edycja zdarzeń – dodawanie zdarzenia (okna: pracownik, wzorce)
- okno Dziennik zdarzeń, okno kryterium wyboru zdarzeń, wyszukiwanie zdarzeń
- okno Definicja zdarzenia:
- zakładka Konflikty, wybór kolejnego zdarzenia jako konflikt
- definicja akcji wstawienie zdarzenia do kalendarza
- definicja akcji wstawienie serii zdarzeń
- definicja akcji wypełnienie zestawu danych kadrowych
- dodawanie zdefiniowanych zdarzeń do klas zdarzeń
- okno Ustawienia katalog RCP - wybór zdarzeń
7. Zapisywanie plików przez raporty
Umożliwiono określenie domyślnego miejsca zapisu plików.

- Katalog domyślny szablonów - wskazuje katalog w jakim znajdują się szablony raportów
- Katalog domyślny wyników - wskazuje katalog w jakim zapisywane są wyniki raportów
- Katalog plików e-deklaracji - wskazuje katalog w jakim zapisywane są e-deklaracje
- Katalog domyślny plików PDF - wskazuje katalog w jakim zapisywane są pliki PDF
W oknie „Ustawienia Raportów” zmieniono pozycje kontrolek oraz dodano nowe, rozszerzające
możliwości wybierania szablonów
- po zaznaczeniu opcji „wspólne szablony” użytkownik ma możliwość wyboru spośród szablonów
dostępnych w katalogu \Raporty\Template
- po zaznaczeniu opcji „własne szablony” użytkownik ma możliwość wyboru spośród szablonów
dostępnych w utworzonym przez siebie katalogu,
który jest wybrany w domyślnej ścieżce zapisywania pliku („Katalog domyślny szablonów”)
8. Nowe raporty do ZUS
Dodano nowe raporty :
- Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA
- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7
Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie <Raporty do ZUS - nowe i rozszerzenie istniejących
(2009).pdf>
9. Pozostałe zmiany
- Wprowadzono optymalizację wydajności programu
- Dodano nowy system RCP ‘Polman-Software’ (zgodny z formatem Symfonia)
- Zaktualizowano dane urzędów skarbowych
- Zaktualizowano parametry ZUS (raport „Ustawienie parametrów na 2009 rok”)
- Zmodyfikowano raport Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7 (nowy dokument <Raport Zastępcza
asygnata zasiłkowa Z-7 (2009).pdf>)
- Rozszerzono obsługę raport ZUS ZCNA eksport
- Dodano nowe raporty: PIT-11(16), PIT-4R(2)
- Zmieniono nazwę atrybutu elementu kadrowego zgrupowanego z "kod" na "kod pocztowy". Ważne:
przy imporcie danych XML z poprzednich wersji należy zmienić nazwę tego atrybutu w pliku XML
przed wczytaniem danych.
- W bilansach urlopowych zmieniono sposób wykazywania liczby godzin na format HH:MM
(godziny\minuty) oraz zwiększono zaokrąglenie liczby dni do trzech miejsc po przecinku.
- Poprawiono sposób obliczania potracenia za urlop w przypadku nieobecności z tytułu przebywania
na urlopie wypoczynkowym oraz okolicznościowych trwających cały miesiąc.
- Poprawiono sposób wyliczania wymiaru urlopu dla specyficznych sytuacji.
- Poprawiono wyliczanie staży do urlopu dla sytuacji, gdy okres zatrudnienia pokrywa się
z okresem nauki oraz w przypadku zatrudnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy.
- W raporcie Rozwiązanie umowy o pracę zmieniono sposób pobierania nazwy miejscowości
z atrybut z „miejscowość” na „miejscowość rozwiązania” z elementu kadrowe zgrupowanego „umowa
o pracę”.

