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WIELOJĘZYCZNOŚĆ
enova365 w języku angielskim
Dla licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie programu na język angielski. Wersja anglojęzyczna obejmie moduły standardowe zarówno w wersji
okienkowej i przeglądarkowej (html) oraz pulpity. Wersja anglojęzyczna enova365 dedykowana jest wszystkim firmom prowadzącym biznes na terenie Polski,
zatrudniającym obcokrajowców oraz spółkom z udziałem kapitału zagranicznego, działającym w oparciu o polskie przepisy prawa.

KADRY PŁACE
Aktualizacja wskaźników kadrowo-płacowych
Deklaracje PIT-11Z,PIT-RZ,PIT-8CZ – dostosowanie kryptografii podpisu
do deklaracji zbiorczych
ERP-7 - kapitał początkowy - uaktualniony raport RP-7
Zajęcia wynagrodzenia - zaktualizowane kwoty wolne od potrąceń
dokonywanych z zasiłków
Zwolnienie opieka (ZUS) –Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w
wieku od 8/14 lat do ukończenia 18 lat –nowa przyczyna oraz limit
nieobecności

HANDEL
Integracja z terminalami płatniczymi – współpraca z terminalami
płatniczymi Verifone VX 520 dostarczanymi przez operatora
Polskie ePłatności. Integracja umożliwia wysyłanie kwoty
transakcji na terminal bezpośrednio z systemu. Użytkownik nie
musi już wpisywać ręcznie kwoty na urządzeniu terminala.

CJA

Faktura do paragonu dla podmiotu gospodarczego – w przypadku
konieczności wystawienia faktury do paragonu na podmiot
gospodarczy można posłużyć się nowym dokumentem – FVPP.
Dokument ten zostanie właściwie ujęty w plikach JPK_VAT.
Integracja ze sklepami internetowymi Shoper – Integracja
umożliwia m.in. wysyłanie towarów i stanów magazynowych do
sklepu internetowego oraz pobieranie zamówień od klientów.

CRM
Dodanie wzorów ustrukturyzowanych elementów sprawozdań finansowych (dla
jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, jednostek małych,
jednostek mikro, organizacji pozarządowych) na potrzeby dostosowania do
obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej
(e-Sprawozdania finansowe).
Ochrona zestawień księgowych – wprowadzenie możliwości uaktywnienia blokad
chroniących strukturę zestawienia.
Praca na wielu bazach – udostępnienie funkcjonalności w wersji przeglądarkowej.

Dla czynności „Dane z GUS-BIR” w przypadku kilku działalności
zarejestrowanych pod jednym numerem NIP, dodano okno wyboru
podmiotu, którego dane zostaną pobrane na kartotekę kontrahenta.
Ważne daty wraz z przypomnieniami dla osób kontaktowych
Rozbudowano mechanizm kopiowania aktywności CRM
Synchronizacja kolorów aktywności CRM z Kalendarzem Google
Kod kalkulatora dla konta poczty CRM (zastosowanie funkcjonalności
„odpowiedz do”)

Umożliwienie rozpoczęcia wybranego procesu z poziomu formularza
dowolnego dokumentu lub kartoteki.

Potwierdzenie odczytania dla wysłanych wiadomości
Wysyłka email z dokumentów księgowych

Możliwość podjęcia decyzji o przetwarzaniu na dowolnej zakładce formularza
obsługiwanego przez proces.
Udostępniono modele danych dotyczące: segmentacji towarów poprzez
analizy ABC/XYZ, analizy marży i narzutu procentowego, całkowitej
wartość klienta wyliczanej za pomocą analizy CLV, segmentacji
klientów przy użyciu analizy RFM i rotacji magazynów w obszarze
handlowym oraz analizy dotyczące płci i wieku w odniesieniu do
pracowników w obszarze kadrowym.

