Opis zmian dla Pulpitów
enova365 dla wersji
1905.0.1 oraz 1905.0.0

(Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura
Rachunkowego, Workflow w Pulpitach)
Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych
w niniejszej ulotce.
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Wersja 1905.0.0
Moduł: Pulpity HR
Nowa funkcjonalność


Zastępstwa pracownicze. Umożliwiono wprowadzenie zastępstwa z poziomu Pulpitu
kierownika. Funkcjonalność pozwala pracownikowi Zastępującemu przełączenie się na konto
pracownika Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności ( np. zaakceptowanie wniosku
urlopowego, edycję normy i czasu pracy).

Zmiana funkcjonalności




Wniosek o nieobecność. Podczas zapisywania wniosku o nieobecność obsługiwanego
procesem wprowadzono komunikat o treści: Warunki dostępności decyzji nie pozwalają na
przejście wybraną ścieżką. Wybierz inną tranzycję aby kontynuować. Komunikat będzie
generowany w przypadku gdy w pierwszym kroku operator w sekcji "Podejmij decyzję" wskaże
opcję "Do zatwierdzenia" a w drugim kroku uzupełni pola na formularzu wniosku zmieniające
ścieżkę procesu tego wniosku takie jak np. Przyczyna udzielenia urlopu. Domyślnie w parametrze
"Przyczyna udzielenia urlopu" wskazywana jest opcja "Planowy" czyli wówczas wniosek wymaga
potwierdzenia przez osobę przełożoną. Po wskazaniu opcji "Na żądanie" wniosek jest
automatycznie zatwierdzany czyli ścieżka procesu tego wniosku ulega zmianie. W omawianej
sytuacji należy w sekcji "Podejmij decyzję" wskazać opcję "Pozostaw w obecnym stanie" tak aby
została odświeżona ścieżka procesu a następnie ponownie wskazać opcje "Do zatwierdzenia".
Struktura organizacyjna. Ograniczono zakres widoczności zakładki "Struktura Organizacyjna"
na kartotekach. Od teraz zakładka jest widoczna na kartotece określonego typu tylko jeżeli
istnieją definicje elementów struktury pozwalające na powiązanie z danym typem kartoteki.

Poprawione funkcje


Delegacje. Na dokumencie "Rozliczenia delegacji" na formularzu rozliczanej zaliczki umożliwiono
wskazanie wypłaty zarejestrowanej w raporcie EŚP.

Moduł: Pulpit Klienta BR
Nowa funkcjonalność


Obroty i Salda. Udostępniono listę Obroty i salda wraz z wydrukami: Zapisy na koncie, Zapisy na
koncie (pojedynczo), Obroty konta miesięcznie, Zestawienie obrotów i sald - szeroki oraz Plan
kont.
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