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KARTOTEKI CZASU PRACY – dodano możliwość przygotowania Harmonogramu
Jeśli została wykonana już dowolna rejestracja w danym miesiącu to domyślnie kartoteka zawierać będzie 
podstawowy czas pracy, ewentualne powody nieobecności.
Jeśli nie było żadnej rejestracji to wydruk harmonogramu będzie pusty.
Wydruk odbywa się na podstawie Kartoteki obecności w pracy. 
___________________________________________________________________________
           Dla użytkowników na 2018 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.
Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2018 
instalatora programu pod nazwą KADRY2018 i zapisać na dysku, a następnie uruchomić go w celu aktualizacji 
do bieżącej wersji wskazując katalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu. 
Instalator dokona aktualizacji jedynie niezbędnych plików. Do programu z aktualizacją należy wkopiować plik 
licencji na 2018 rok o nazwie _KADRY.DBF lub _KADRY.
Nie posiadając licencji na 2018 rok, program się nie uruchomi.

Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem PŁACE, PZKP, ZFM i FK, ponieważ nie będzie 
możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.

W wersji wprowadzono następujące zmiany:

- Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.06.2017, w którym dodano jeden punkt, który wypełnia się 
wyłącznie w przypadku zatrudnienia pracowników tymczasowych.
Pozostałe punkty przenumerowano.
Zmianie uległo wypełnianie punktu 1, w którym podaje się okresy zatrudnienia, wymiar zatrudnienia w układzie 
chronologicznym.

 Wprowadzono modyfikację w funkcji kontrolującej wprowadzany numer PESEL pracownika.
 Kartoteki czasu pracy – w statystyce pod klawiszem F2 wyodrębniono z sumy wykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego urlop NA ŻĄDANIE

 Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows,  zarówno w wersji 
       32-u i 64-bitowej
   

 System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2018 rok.

Wycofujemy wsparcie techniczne dla programów zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz 
VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na Windows 7, 8, 
8.1 lub 10.

Zaleca się bieżące pobieranie aktualizacji oprogramowania z naszej strony www.procomp.com.pl
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