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Wstęp
W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zgłoszenia poprawione w uaktualnieniach
Hot Fix do wersji 2016.3.

Hot Fix 4
Hot Fix 4 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń.

Hot Fix 3
Hot Fix 3 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń.

Hot Fix 2
Hot Fix 2 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń.

Hot Fix 1
Hot Fix 1 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń.
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Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2016.3.4
Zgłoszenie TFSID 307219
Przyjęto dostawę A – 100 szt.
Przyjęto dostawę B – 200 szt.
Wystawiono zamówienie ZS1 na 150 szt. z rezerwację zasobową. Wg FIFO pobiera 100 szt. z A i 50 szt.
z B, ale zmieniono, aby całość (150 szt.) poszło z dostawy B.
Wystawiono zamówienie ZS2 (55 szt.) na innego kontrahenta bez rezerwacji i utworzono FS.
Na FS zmieniono dostawę na B. Wcześniejsze zamówienie blokuje 150 szt. z 200 szt. dostawy B,
powinien wyskoczyć komunikat o braku ilości.
Sprzedano 55 szt. z dostawy B.
Podczas realizacji FS z ZS1 nie ma zasobów. Pobierane jest tylko 145 szt., ale na zakładce Rezerwacja
na ZS nadal pozostaje 5 szt. z dostawy B
Towar był zablokowany (rezerwacja zasobowa), a mimo to został on sprzedany innemu klientowi.

Zgłoszenie TFSID 311192
W pliku JPK_VAT dla dokumentów zakupowych w kolumnie Data zakupu pobierana jest data zakupu z
nagłówka dokumentu. Wg broszury opublikowanej na stronach MF
(http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Broszura-JPK_VAT%282%29.pdf) w polu zakupu
powinna być pobierana data wystawienia dowodu zakupu.
W polu Data zakupu powinna być przesyłana data wystawienia

Zgłoszenie TFSID 327413
Definiuję atrybut automatyczny, wymagany, typu liczba, bez wartości domyślnej i podpinam go do
obiektu: pozycja OS.
Dodaję nowy dokument OS, dodaję kontrahenta, dodaję pozycję i towar. W momencie zmiany ilości
towaru pojawia się komunikat: Niepoprawnie wypełniona lista atrybutów.
Uzupełniam atrybut i wracam na zakładkę Ogólne i ponownie zmieniam ilość na 2 szt. Po zapisie
pozycji pojawia się niepoprawny nagłówek.
Na nagłówku wyświetla się wartość dla 1 sztuki towaru, a w elemencie dla 2 sztuk towaru.
Dodaję nowy dokument OS, dodaję kontrahenta, dodaję pozycję i towar. Zmieniam cenę, zmieniam
ilość, w momencie zmiany ilości towaru pojawia się komunikat: Niepoprawnie wypełniona lista
atrybutów. Uzupełniam atrybut i wracam na zakładkę Ogólne. Po zapisie pozycji pojawia się
niepoprawny nagłówek.
Na nagłówku wyświetla się wartość 0, a w elemencie cena zmieniona dla 1 sztuki towaru.
Na liście OS w kolumnie wartość netto wyświetla się ujemna wartość dla dokumentu
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Zgłoszenie TFSID 327869
Lista dokumentów handlowych, zakładka Magazynowe. Pod prawym przyciskiem myszy na
dokumencie jest możliwość dołączenia dokumentu do Paczki. Na dokumencie PM otwieram formatkę
z Paczką. Na dokumencie AWD otrzymuję komunikat:
1 O 2013-03-06 18:50:21 Dołączenie dokumentu nie jest możliwe.
Dokument: AWD-1/13 ma inny typ niż możliwy dla tej operacji.
Obsłużyć AWD/ZWM w paczkach. Obecnie nie można spiąć ZWM do paczki. Nie można także z ZWM
wygenerować paczki. Brak reakcji systemu.

Zgłoszenie TFSID 327908
W konfiguracji numeracja dokumentów jest zdefiniowana wg schematu:
Numer(N)/SERIA/ROK(RRRR) - bez miesiąca
przy tworzeniu z automatu dokumentu KK przez system, KK tworzy się z miesiącem.
KK-1/K/2017 dokument utworzony w wersji 2016.3.2
KK-1/K/2017/02 dokument utworzony w nowszej wersji.

Zgłoszenie TFSID 327865
1. W zapisach księgowych dodaję nowy dekret zbiorczy.
2. Dodaję pozycję, wybieram konto tylko po jednej stronie, podaję kwotę i zapisuje pozycję.
3. Wracam na tą pozycję, gdyż chce zmienić podaną wcześniej kwotę. Zapisuję. Pojawia się komunikat:
Dekret zbiorczy (BUFOR)DZK/17/02/8/1 nie bilansuje się (400.00 PLN <> 0.00 PLN)
W wersji 2016.3.2 oraz 2017.0 błąd nie występuje, można zmieniać kwotę na takiej pozycji, a komunikat
o ewentualnym niebilansowaniu pojawia się przy zapisie całego dekretu zbiorczego.
Jeśli aktywny jest krąg kosztów z reakcją ostrzeżenie to wykonanie tego samego scenariusza skutkuje
komunikatem: "Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów 4-5. Czy wprowadzić zapis mimo to?" i nie
można zapisać pozycji.

Zgłoszenie TFSID 327882
Podczas pobierania UPO dla deklaracji VAT-27 (2) pojawia się następujący komunikat:
1 I 2017-02-15 13:37:03 Trwa wykonywanie: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0,
informacji: 4
2 I 2017-02-15 13:37:03
3 I 2017-02-15 13:37:03
informacji: 1

Otrzymano dane:
Potwierdzenie UPO:: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0,

4 I 2017-02-15 13:37:03

Status:

5 I 2017-02-15 13:37:03

Status: 401

6 I 2017-02-15 13:37:03
Opis statusu: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze
schematem xsd [cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with el
Problem dotyczy wyłącznie wyliczania VAT-27 przez osoby fizyczne.
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Zgłoszenie TFSID 327920
Wygenerowano ZP (zaplanowano, zrealizowano) bez wskazania klasy cechy. Wygenerowano PW i na
dostawie utworzyła się cecha jako <Nie określono>.

Zgłoszenie TFSID 328157
Stworzono następującą technologię TP
Op1:
T1 – surowiec z magazynu M1, odznaczone: Edycja magazynu przy realizacji
PP1 – produkt z magazynu M2
Op2:
PP1 – półprodukt (z Op1) z magazynu M2, odznaczone: Edycja magazynu przy realizacji
P1 – produkt z magazynu MWG1
Zaplanowano ZP, zrealizowano całość. Następnie na realizacji operacji OP2, na zakładce Materiały
dodano ponownie PP1 i w tym momencie wskazany jest magazyn <Wszystkie> i pole jest nieaktywne.
Powinien być magazyn M2.

Zgłoszenie TFSID 328183
Deklaracja Intrastat - plik xml. Jeżeli dla towaru wartość statystyczna jest równa 0, to w pliku xml
wygenerowanym z deklaracji dla tej pozycji mamy wpis: WartoscStatystyczna="0".
Jest to błędne, ponieważ w takim przypadku nie powinno być całej frazy w pliku xml dla tej pozycji.
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Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2016.3.3
Zgłoszenie TFSID 188020
Na listach płac przeniesionych z Optimy innych niż etatowe, elementy wypłaty zdefiniowane w Optimie
jako dodatek o typie potrącenie przenoszony jest do XL-a z wartością dodatnią. Powinien być
przeniesiony z wartością ujemną.
Podobnie jest dla dodatku, który w Optimie na liście płac jest wprowadzony w wartości ujemnej, a w
konfiguracji nie jest oznaczony jako potrącenie z zaznaczonym parametrem "Stanowi koszt
pracodawcy".

Zgłoszenie TFSID 294530
Podczas dokonywania automatycznej płatności dokumentu z wykorzystaniem ikony „łapki” powinien
być pobierany domyślny rejestr k/b dla danej formy płatności ustawiony na karcie centrum struktury
praw, do którego jest przypisany i aktualnie zalogowany operator dokonujący płatności.
Po zmianie operatora albo kontekstu operatora w dalszym ciągu pobierane są domyślne rejestry k/b z
poprzednich ustawień.
Problem pojawia się zarówno podczas zapłaty z poziomu zakładki Ogólne jak i Płatności dokumentu.

Zgłoszenie TFSID 295341
Zgłoszenie dotyczy funkcji API. Możliwość wystawienia dokumentu magazynowego na większą ilość
towaru niż na zamówieniu, z którego generujemy dokument magazynowy (na zamówieniu mam 100
sztuk, wystawiam dokument magazynowy na 110). Dotyczy PM do ZZ oraz WM do ZS.

Zgłoszenie TFSID 298803
Scenariusz 1
Na definicji ZP zaznaczony parametr Podczas planowania wiąż z wolnymi ZZ/ZW.
Zostały wygenerowane dwa ZZ, ZZ1 na towar T1 termin realizacji 11.30 oraz ZZ2 T2 data realizacji
12.07. Kolejno zaplanowano ZP w dniu 11.17 na produkt P1 w oparciu o technologię TT1 ( op1
surowce T1, T2, produkt P1). Zlecenie zaplanowało się na dzień 11.17- powinno na termin 12.07
Scenariusz 2
Wygenerowano ZP, kolejno zaplanowano ZP w dniu 11.17 na produkt P1 w oparciu o technologię TT1
( op1 surowce T1, T2, produkt P1). Zlecenie zaplanowało się na dzień 11.17. Następnie
wygenerowano ZZ na surowce T1, T2, datę realizacji ustawiono na 12.18
pojawia się Konflikt :2B, Data realizacji ZZ/ZW późniejsza niż termin rozpoczęcia operacji: T1 1.0000,
T2 1.0000
Przy wykonaniu przeplanowania data nie jest zmieniana na 12.18 jest cały czas 11.17

Zgłoszenie TFSID 301384
Na ZS wyłączone parametry Rezerwacje blokują towar na magazynie. Dodano nowy towar, następnie
PZ na 110 szt. Kolejno wystawiono dwa ZS na ilość 100 szt., odznaczony parametr Realizuj
zamówienie w całości, rezerwacje nieokreślona na 100 szt. Z ZS1 wygenerowano ZWM i
pozostawiono w buforze.
Z ZS2 wygenerowano również ZWM i pojawia się komunikat błędu:
1 I 2016-11-30 13:35:12 ZS-50/11/16
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2 I 2016-11-30 13:35:12 Sprawdzenie czy dokument dostępny do konwersji.: czas wykonania:
0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 1
3 I 2016-11-30 13:35:12 ZS-50/11/16
4 I 2016-11-30 13:35:12 Przygotowanie kolejki pozycji zamówień.: czas wykonania: 0:00:00, błędów:
0, ostrzeżeń: 0, informacji: 1
5 I 2016-11-30 13:35:12 ZS-50/11/16: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 1
6 I 2016-11-30 13:35:12 T ZWM - został dodany
7 I 2016-11-30 13:35:12 Sprawdzanie źródłowych.: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0,
informacji: 1
8 I 2016-11-30 13:35:12 Sprawdzenie: ZS-50/11/16
9 I 2016-11-30 13:35:12 Generowanie elementu.: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0,
informacji: 2
10 I 2016-11-30 13:35:12 T ZWM dodano element: 10.0000
11 I 2016-11-30 13:35:12 T ZWM dodano położenie: 10.0000
12 ! 2016-11-30 13:35:12 (wykrzyknik w trójkącie)
Następnie ZWM powstaje czerwony, po podniesieniu jest komunikat:
Dokument ZWM-11/11/16 jest modyfikowany.
Operator: ADMIN, Komputer: PC1, Dokument tylko do podglądu.

Zgłoszenie TFSID 302267
Lista dokumentów RK:
Nie można usunąć (nie pojawia się żaden komunikat) dekretu RK, jeśli operator nie ma uprawnień
administratora systemu.

Zgłoszenie TFSID 302411
Lista dokumentów handlowych, zakładka Transportowe. Jeżeli w miesiącu bieżącym wystawiona jest
Paczka lub Wysyłka, to nie można ustawić innego miesiąca niż bieżący.
Przykład: W maju wystawiam dokument PC. Nie można zmienić "Lista za" na inny miesiąc niż maj błąd. Aby powtórzyć błąd należy w konfiguracji -> zakładka Sprzedaż -> zakładka Parametry 1 ->
grupa Numeracja dokumentów ustawić rok i miesiąc.

Zgłoszenie TFSID 303509
Zapytanie w wykresie: select 1 as ID, OB_Skrot as Typ, OB_GIDTyp as Wartosc from cdn.obiekty
where OB_GIDTyp > 1000 and OB_GIDTyp < 2000 oraz dodany parametr graficzny
/@NoPunktIDCol=1
Jeżeli uruchomię taki wykres w wersji 2015.2.1 w starym interfejsie, to wykres wygląda poprawnie.
Gdy uruchomię ten sam wykres w nowym interfejsie, to oś Y wyskalowana jest do 120 i wszystkie
słupki wychodzą poza zakres osi.
Analogiczny test wykonany dla faktur sprzedaży skonstruowany zapytaniem: select 1 as id,
TrN_DokumentObcy as Faktura, TrN_NettoR as Wartosc from cdn.tranag where trn_gidtyp=2033
przy tym samym parametrze graficznym /@NoPunktIDCol=1
wykazuje poprawną wielkość dla faktur poniżej 120 PLN, a wychodzący poza skalę dla tych o wartości
powyżej 120 PLN.
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Zgłoszenie TFSID 304156
Dodano nowy towar TA1, utworzono dokument PM na ten towar w ilości 3 szt. Kolejno utworzono
dokument PW na ten sam towar w ilości 3 szt.- dokument jest pozostawiony w buforze,
niepotwierdzony. Kolejno z listy dokumentów PW utworzony dokument należy spiąć z PM.
Zatwierdzamy dokument PW. Przy próbie wygenerowanie dokumentu WM na ten towar jest
komunikat
Brak zasobów:
(TA1) 1.0000 szt.
Nie pobrano żadnej ilości
Szczegóły
1. Brak jakiejkolwiek ilości w zasobach lub partiach
2. Rezerwacja towaru na całość zasobów
3. Inwentaryzacja lub deprecjacja magazynu

Zgłoszenie TFSID 306585
Do surowca S1 zdefiniowany jednostronny zamiennik Z1 w ilości 1 do 1.
Brak dostępnego stanu handlowego składnika S1. Dostępny stan handlowy zamiennika Z1.
Do receptury produktu P1 dodany składnik S1 w ilości 1 sztuka z zaznaczonym parametrem
Dopuszczać zamiennik. Dodaję ZK na jedną sztukę produktu P1. Potwierdzam ZK. Generuję RW z
ZK. Zostaje wygenerowane RW na 1 sztukę zamiennika Z1 - ok. Zatwierdzam RW. Ponownie
generuję RW z ZK. Zostaje wygenerowane RW na 1 sztukę zamiennika Z1 - błąd. Już została wydana
pełna potrzebna ilość zamiennika do składnika.

Zgłoszenie TFSID 306588
Na listę ZP dodaję 4 lub więcej zleceń (dla mniejszej liczby może być OK). Z poziomu listy ZP
zaznaczam zlecenia i wykonuję: planowanie (wyświetla się status: zaplanowano w 100%), realizację
operacji, generowanie RW (zapisuję zatwierdzone), generowanie PW (zapisuję niezatwierdzone).
Status na liście wyświetla się cały czas rozliczono w x%.
Z poziomu listy PW zatwierdzam wszystkie wygenerowane dokumenty.
Z poziomu listy ZP zaznaczam zlecenia i wykonuję rozliczenie częściowe. Status nadal wyświetla się:
rozliczono w x%, a powinien: do zamknięcia.

Zgłoszenie TFSID 307550
Generuję dokument PZ na magazyn MAG1, na pozycje: T1.
Następnie generuję PZK gdzie koryguję pozycje T1 wartościowo.
Zmieniam magazyn na tym PZK na MAG2. Zatwierdzam dokument. Podnoszę dokument ponownie i
nie ma na nim pozycji T1.
Na zakładce VAT istnieją wpisy dla pozycji. W nagłówku wartość wynika z korekty tej pozycji.
Dla FZK ta sama sytuacja.
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Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2016.3.2
Zgłoszenie TFSID 188822
Dodaję i planuję Zlecenie produkcyjne z odznaczonym parametrem Rezerwuj zasoby. Na operacji
zaplanowany został jeden surowiec, który usuwam ze zlecenia (rezerwacja z zieloną strzałką).
Loguję się przez arkusz testowy API do bazy. Przechodzę na zakładkę Zlecenia produkcyjne. Do
funkcji XLZamknijZlecenieProd podaję:
Tryb = 2,
Akcja = 16,
Id = Id zaplanowanego zlecenia produkcyjnego
Po wywołaniu pojawia się błąd 69 spowodowany otoczeniem programu.
Po poprawie: Jeśli check Rezerwuj zasoby jest odznaczony, wykonanie funkcji
XLZamknijZlecenieProd z akcją 16 wykona aktualizację rezerwacji - bez rezerwowania zasobów.
W przypadku, kiedy parametr Rezerwuj zasoby jest zaznaczony - działanie pozostaje bez zmian system uzupełni brakujące rezerwacje i zarezerwuje zasoby.

Zgłoszenie TFSID 188877
XLZamknijRaport().
Nie można zamknąć raportu kasowo-bankowego z poziomu API. Za każdym razem zwracany jest
błąd: 8157: Nie znaleziono rejestru: KAS1.

Zgłoszenie TFSID 247987
Dokumenty -> Rejestr sprzedaży VAT ->zakł. wg numeru/ zakł. VAT-7 -> wydruk Rejestr VAT
zbiorcze-> Zestawienie sprzedaży wg. transakcji
W polu VAT kolumny Razem prezentowana jest nieprawidłowa wartość. Jest to podwojona kwota
podatku VAT dla transakcji kraj/podatnikiem jest nabywca.
Scenariusz:
Do rejestru VAT sprzedaży wprowadzam dokument a’vista z transakcją „kraj/podatnikiem jest
nabywca” (przykładowo Netto: 20,00 vat (23%):4,60). Z poziomu zakładki Vat-7 wykonuję wydruk
„Rejestr sprzedaży VAT zbiorcze/Zestawienie sprzedaży wg. transakcji”. W polu Vat, kolumny Razem
prezentowana jest podwojona kwota podatku Vat.

Zgłoszenie TFSID 252884
Pojawia się błąd przy wywołaniu standardowego wykresu do listy towarów: Towary z obniżoną stawką
VAT bez PKWiU.
Treść błędu:
The multi-part identifier "d.TwC_Id" could not be bound.
W przypadku dwóch pierwszych zakładek na liście towarów zmienia się "d" na "e" w: "e.TwC_Id"

Zgłoszenie TFSID 265231
Przy kopiowaniu karty towaru gdy na danej karcie był zaznaczony parametr aktualizuj cenę przy nowej
dostawie oraz wpisana marża zakładana system nie kopiuje tego na nowo zakładaną kartę.
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Zgłoszenie TFSID 286877
Struktura firmy:
Centrum główne A, operator admin podgląd wszystkie dokumenty, edycja wszystkich dokumentów
podcentrum A1, operator OP1-podgląd dokumentów tylko własnego centrum, na centrum edycja
dokumentów centrum własnego
podcentrum A2, operator OP2-podgląd dokumentów tylko własnego centrum, na centrum edycja
dokumentów centrum własnego
Wszystkie dokumenty są wystawione w centrum głównym.
Loguję się na operatora OP1, w tym momencie na liście dokumentów handlowych są widoczne
wszystkie dokumenty, filtr jest pusty a powinien być uzupełniony.
W momencie wybrania prawidłowego filtru system odfiltruje dokumenty, jednak przy ponownym
otwarciu listy dokumentów filtr jest zapisany ale są widoczne wszystkie dokumenty.

Zgłoszenie TFSID 287091
Podczas konwersji do wersji 2016.3.1 usuwane są aktualne numery rachunków bankowych
kontrahenta w tabeli cdn.NumeryRachunkow. Konwersja usuwa aktualny numer rachunku, jeżeli dla
kontrahenta istnieje archiwalny adres z tym samym rachunkiem bankowym.
W wyniku tego, nie są rozpoznawani kontrahenci przy imporcie zapisów bankowych.

Zgłoszenie TFSID 287314
Na liście zamówień ZS ZZ ZW, Wg daty, Wg operatora nie działa sumowanie. Po wybraniu waluty i
przycisku sumy, system dodaje kolumnę, jednak Wartość na górze jest cały czas 0.
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Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2016.3.1
Zgłoszenie TFSID 261072
Otwieram terminarz. Dodaję zadanie terminarza. Dodaję obiekt do Obiektów zadania. Wartość w
kolumnie Nazwa w sekcji Obiekty zadania to -1 - błąd.

Zgłoszenie TFSID 270700
Na dokument FAI dodaję element w ilość 3 szt. Przechodzę na zakładkę Dostawy i rozbijam dostawę
na 3 subelementy po 1szt. Na każdym subelemencie określam klasę i wartość cechy. Zapisuję
element. Edytuję element i klasa cechy zapisała się, ale zniknęła wartość cechy.

Zgłoszenie TFSID 279485
Na liście dokumentów RLS dodano dodatkową kolumnę
select 1 from cdn.reklnag where {filtr SQL}, dodatkowa kolumna jest widoczna
w momencie przejścia na listę dokumentów RLZ pojawia się komunikat błędu:
Blad wykonania zapytania SQL
select 1 from cdn.reklnag where (rln_id=25 AND rln:typ=3584).
Wystąpiła sytuacja wyjątkowa
%SOURCE%=Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
%DESCRIPTION%=Błędna składnia w pobliżu obiektu „rln:”.

Zgłoszenie TFSID 280858
Dla danego towaru podnoszona jest historia towaru (zakładka rezerwacje), przy wyborze magazynu
lista tych magazynów posortowana jest po GidNumerze, natomiast na liście towarów magazyny są
posortowane po kodzie.

Zgłoszenie TFSID 284853
Na formularzu "Realizacji operacji" gdy dopiszemy drugi i kolejny termin nie ma możliwości
zarejestrowania "czasu rozliczeniowego".
W pole można wpisać czas, ale po zatwierdzeniu pole jest zerowane.
Jeśli ta kolumna nie jest uzupełniona to nie nalicza się koszt zasobów, które mają przypisany dany
termin przez co nie można zamknąć zlecenia i ustalić kosztu na PW.

Zgłoszenie TFSID 284877
Na definicji ZK zaznaczony parametr: Wymagaj pobrania wszystkich składników.
Dla karty magazynowej S1 definiuję równoważny zamiennik: Z1 (Zamiennik: Równoważny wszystkim
1:1). Definiuję recepturę kompletacji dla produktu P1 i jako składnik wskazuję 1 szt. S1 z
zaznaczonym checkiem ‘Dopuszczaj zmiennik’.
Na magazynie nie jest dostępny surowiec podstawowy S1, natomiast dostępny jest Z1.
Dodaję ZK i wczytuję 1 szt. produktu P1. Generuję RW - pobrana zostaje 1 szt. zamiennika Z1 - ok.
Próbuję wygenerować PW – dokument nie zostaje wygenerowany, w logu pojawia się informacja o
niepobraniu surowca S1 - błąd, pobrany został jego zamiennik więc PW powinno zostać
wygenerowane.
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Informacja z logu:
5 ! 2016-07-25 9:47:37
Przepisywanie pozycji do dokumentu: PW: czas wykonania: 0:00:00,
błędów: 1, ostrzeżeń: 1, informacji: 1
6 O 2016-07-25 9:47:37
Nie pobrano składnika: S1
7 I 2016-07-25 9:47:37
Nie pobrano wystarczającej ilości składników do przyjęcia
produktu: P1
8 ! 2016-07-25 9:47:37
Przepisywanie pozycji na dokument.: czas wykonania: 0:00:00,
błędów: 1, ostrzeżeń: 0, informacji: 0
9 ! 2016-07-25 9:47:37
Nie można przyjąć produktu P1. Ustalono ilość 0.

Lista zgłoszeń
poprawionych w HF

Wersja:
2016.3.4

14

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii
metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji.

Copyright  2017 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Lista zgłoszeń
poprawionych w HF

Wersja:
2016.3.4

15

