Opis zmian dla Pulpitów
enova365 od wersji 14.2
(14.2.6605)
(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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Moduł: Pulpity HR
Poprawione funkcje
Pulpit kierownika/Zestawienia czasu pracy. Poprawiono kolorowanie tła dla zestawień czasu
pracy dostępnych z poziomu Pulpitu Kierownika w przypadku, gdy zestawienie posiada więcej niż
100 kolumn. Dodatkowo poprawiono układ nagłówków kolumn w zestawieniach czasu pracy
dostępnych z poziomu Pulpitu Kierownika w przypadku, gdy nagłówki są węższe niż szerokość
kolumn. W takim przypadku na zestawieniu czasu pracy miesięcznym ostatni dzień miesiąca miał
przesunięte nagłówki nawet o dwie kolumny.
Wnioski. Poprawiono na Pulpicie Pracownika z poziomu zakładki Ogólne/Wnioski wywołanie
formularza następujących wniosków: Ubezpieczenie członka rodziny, Wniosek o zmianę adresu,
Zmiana danych osobowych, Zmiana danych podatkowych, Zmiana dokumentu tożsamości,
Zmiana rachunku bankowego. W przypadku, gdy użytkownik z poziomu zakładki Ogólne/Wnioski
wybrał pod przyciskiem "Dodaj" jeden z wskazanych wniosków, następnie wycofał się z zapisania
formularza, przeszedł na inną zakładkę i ponownie próbował dodać ten sam wniosek to zamiast
formularza wniosku pojawiało się okno do wyboru pracownika.

Wydruki
Parametry wydruków. Poprawiono wyświetlanie daty w polach typu data w oknie parametrów
dla raportów dostępnych z poziomu Pulpitu Kierownika, Pulpitu Pracownika. W przeglądarce
Chrome nie była widoczna w całości data w wskazanym rodzaju pola.
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