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Wstęp
W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zgłoszenia poprawione w uaktualnieniach
Hot Fix do wersji 2017.2
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Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2017.2.1
Zgłoszenie TFSID 360565
Na zleceniu odznaczone: Realizacja wg planu.
Planuję zlecenie na 5 szt. P1 na podstawie technologii jednooperacyjnej z surowcami S1, S2 i
produktem P1 (na technologii wszystkie ilości 1 szt.). Operacja zaplanowana zostaje w jednym terminie,
wszystkie ilości 5 szt.
Dodaję realizację operacji i najpierw na zakładce Materiały:
- zmniejszam ilość S1 z 5 szt. do 3 szt.,
- zwiększam ilość S2 z 5 szt. do 7 szt.,
Następnie na zakładce Ogólne zmieniam ilość operacji z 5 szt. na 4 szt. i zapisuję zmiany. Po zapisie na
realizacji mam: 3 szt. S1 i 4 szt. S2 - błąd, powinno być 2,4 szt. S1 i 5,6 szt. S2.
Ten sam błąd jest przy wykonywaniu scenariusza z poziomu Comarch MES, gdy zaznaczone Przelicz
ilość materiałów i wyrobów po zmianie ilości operacji.

Zgłoszenie TFSID 360718
Podczas przeliczania formularza JPK_VAT pojawia się komunikat:
"Przeliczanie listy- wystąpił błąd podczas przeliczania zawartosci listy Operacje bankowe.
Bezpośrednie wykonywanie kodu SQL; brak kursora. Naruszenie podreguły PRIMARY KEY ograniczenia
"PEL_Primary". Nie można wstawić zduplikowanego klucza w obiekcie "CDN.podElemListy".
Wartość zduplikowanego klucza to 97961, 2445, 30, 1 2). Wykonywanie ins (...)"
Błąd pojawia się dla zapisów, na których wybrane są atrybuty. Zduplikowane rekordy pojawiają się tyle
razy, ile atrybutów jest na danym zapisie.

Zgłoszenie TFSID 362073
Dodaję nowy dokument typu a-vista np. (A)FZ. Jako Kontrahenta Głównego wybieram kartę
kontrahenta X, jako Płatnika wybieram kartę pracownika Z. Przy próbie zapisania dokumentu pojawia
się niezgodny z prawdą komunikat "Kontrahent na dokumencie jest zanonimizowany. Przetwarzanie
dokumentu zostało zablokowane.". Problem występuje również na dokumentach handlowych
wyciągniętych z bufora oraz UNM.

Zgłoszenie TFSID 362163
W momencie kopiowania (ctrl+insert) dokumentu UNM system nie kopiuje jej pozycji. Wynikiem jest
UNM bez pozycji. Problem nie wystąpi, jeżeli w pierwszej kolejności dodamy dokument UNM ręcznie.
Po tej czynności system prawidłowo kopiuje noty. Czynność trzeba powtarzać każdorazowo po
uruchomieniu modułu Księgowość.

Zgłoszenie TFSID 366134
Na wyeksportowanym przelewie w mechanizmie Split Payment, gdy kwota VAT wynosi 1,10, wartość
podatku VAT w wyeksportowanym pliku jest równa: 1,1 (błąd).
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Zera znajdujące się na końcu liczby są ucinane.

Zgłoszenie TFSID 363168
Po zainstalowaniu wersji 2017.2 nie ma możliwości uruchomienia automatu synchronizacji
CDNSynchro.
Przy próbie uruchomienia wyświetlany jest komunikat:
Wystąpił nieprzewidziany wyjątek podczas działania programu:
login failed for user ''.

Informacje dodatkowe:
Jeśli wykorzystywana jest autoryzacja SQL, a poprawka udostępniona do wersji Comarch ERP XL 2017.2
nie była wgrywana, należy w pliku CDNSynchro.exe.config na końcu sekcji
Comarch.CDNXL.CDNSynchro.Properties.Settings> dopisać i uzupełnić parametry:
<setting name="LoginSQL" serializeAs="String">
<value>
</value>
</setting>
<setting name="HasloSQL" serializeAs="String">
<value>
</value>
</setting>
<setting name="Zintegrowane" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>"

Zgłoszenie TFSID 364761
Podczas próby wysyłki formularza JPK_VAT, po wybraniu certyfikatu, pojawia się następujący
komunikat:
"Cryptography_Xml_SignatureDescriptionNotCreated."
Błąd uniemożliwia wysyłkę JPK_VAT do MF.

Zgłoszenie TFSID 365690
Anulowanie FS/FW/WZ/PA/FSE/WZE/RW nie jest możliwe bez anulowania dokumentu magazynowego,
tj. do wykonania operacji konieczne jest zaznaczenie parametru "wszystkie powiązane dokumenty
magazynowe zostaną usunięte".
Jeżeli ww. dokument nie został wygenerowany z wielu zamówień/zleceń, wówczas ww. powinno się
odbyć również przy wyłączonym checkboxie jw.
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