ALEXA Zygmunt Wiśniewski
45-265 Opole, ul. Jana Bytnara „Rudego” 3a/802
45-321 Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007
NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934
http://www.alexa.com.pl e-mail: alexa@alexa.com.pl

Opole 2014-07-31

AKP v.2014.0l – INSTALACJA PROGRAMU
UWAGA:
Użytkownicy, którzy zainstalowali wcześniej program AKP v.2013 wykonują tylko pkt.3 !
UWAGA:
Dotychczasowy program dos'owy nazywa się ALEXA KADRY-PŁACE.
Nowy program windows'owy nazywa się AKP.
Instalacja wymaga uprawnień administratora systemu operacyjnego komputera.
1. BEZWZGLĘDNIE ZABEZPIECZYĆ AKTUALNE DANE w programie
ALEXA KADRY-PŁACE
2. Jeżeli aktualna wersja programu ALEXA Kadry-Płace ma numer 8.0x, należy najpierw
zakupić aktualizację do najnowszej wersji. Na dotychczasowym programie ALEXA
KADRY-PŁACE wykonać aktualizację ALEXA KADRY-PŁACE do wersji co najmniej
8.11.b
3. Na programie ALEXA KADRY-PŁACE w wersji co najmniej 8.11b wykonać aktualizację
AKP do wersji 2014 (tak jak aktualizację ALEXA KADRY-PŁACE).
4. Zamknąć program ALEXA KADRY-PŁACE.
5. Czynności opisane w punktach 1-4 wystarczy wykonać na dowolnym jednym komputerze,
na którym uruchomia się ALEXA KADRY-PŁACE.
6. Czynności opisane w następnych punktach od 7 do 10, trzeba wykonać na każdym
komputerze, na którym będzie uruchamiany AKP.
7. Odczytać katalog instalacyjny programu ALEXA KADRY-PŁACE:
albo korzystając ze skrótu (ikony) do uruchomienia programu (prawy przycisk
myszy, właściwości, zakładka skrót/program/ )
albo uruchomić program ALEXA KADRY-PŁACE, Bazy Kodowe/Parametry
systemu -> Parametry systemu -> Dane o firmie -> KATALOG INSTALACYJNY
SYSTEMU ALEXA KADRY-PŁACE (u dołu ekranu).Odczytamy np.
G:\PROGRAMY\PLACE
8. Na pulpicie utworzyć skrót do uruchomienia windows'owego programu AKP:
- na pulpicie w „pustym” miejscu nacisnąć prawy przycisk myszy
- wybrać Nowy -> Skrót
- jako element uruchomieniowy wybrać plik AKP.EXE z lokalizacji odczytanej
w pkt 5.np. G:\PROGRAMY\PLACE\AKP.EXE
9. Dla systemu WINDOWS XP pobrać z www.alexa.com.pl program MAZOWIA_XP.EXE
i czcionkę MAZOWIA>TTF (z tego samego miejsca gdzie jest aktualizacja ALEXA
KADRY-PŁACE do AKP) i zapisać (np. na pulpicie). Wykonać program
MAZOWIA_XP.EXE – w systemie operacyjnym zostanie zainstalowana czcionka
MAZOWIA.TTF i zarejestrowana jako czcionka konsolowa. Po zakończeniu pracy
programu MAZOWIA_XP.EXE, ponownie uruchomić system operacyjny (zresetować
komputer).
Dla systemów WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 pobrać
z www.alexa.com.pl program MAZOWIA.EXE (z tego samego miejsca gdzie jest
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aktualizacja ALEXA KADRY-PŁACE do AKP) i zapisać (np. na pulpicie). Wykonać
program MAZOWIA.EXE – w systemie operacyjnym zostanie zainstalowana czcionka
MAZOWIA.TTF i zarejestrowana jako czcionka konsolowa. Po zakończeniu pracy
programu MAZOWIA.EXE, ponownie uruchomić system operacyjny (zresetować
komputer).
10. Dla systemów operacyjnych Windows XP , Windows Vista, Windows 7, Windows 8
uruchomić program AKP, wybrać menu KADRY, a w nim podmenu Generator wydruków
(dla systemu operacyjnego Windows XP zmienić tryb pracy na okienkowy kombinacją
klawiszy ALT + ENTER).
Po ukazaniu się okienka znakowego (konsoli) z Generator wydruków:
- kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku tytułowym programu ZGENER.EXE
- z menu podręcznego wybrać Domyślne
- w okienku Właściwości: Okna konsoli wybrać zakładkę Czcionka
- w podokienku Czcionka wybrać Mazowia Console
- w podokienku Rozmiar wybrać rozmiar maksymalizujący okienko konsoli na
monitorze np. 24
- w okienku Właściwości: Okna konsoli wybrać zakładkę Układ i ustawić: Szerokość:
80, Wysokość: 25, dla obu bloków "Rozmiar buforu ekranu" i "Rozmiar okna"
- zatwierdzić OK
- wyjść z programu AKP do systemu Windows
UWAGA:
DOTYCHCZASOWY SKRÓT DO PROGRAMU ALEXA KADRY-PŁACE ZOSTAWIĆ

AKP v.2014.0l – OBSŁUGA PROGRAMU
UWAGA:
1. Programy ALEXA KADRY-PŁACE i AKP pracują na tej samej bazie danych.
2. Instalacja programu AKP nie zmienia możliwości i sposobu pracy na programie
ALEXA KADRY-PŁACE (na 32-bitowym Windows).
Program ALEXA KADRY-PŁACE uruchamiamy tak jak dotychczas i tak samo na nim
pracujemy (na 32-bitowym Windows).
3. Można zamiennie pracować na programie ALEXA KADRY-PŁACE albo na programie
AKP (uruchamiać raz jeden, raz drugi), z jednym zastrzeżeniem:
obliczenia w programie ALEXA KADRY-PŁACE mogą różnić się od obliczeń
w programie AKP o grosze. Wynika to z różnicy w sposobie zaokrąglania.
Dlatego wypłata naliczona jednym programem i wypłacona, NIE POWINNA być powtórnie
przeliczona drugim, ponieważ mogą wystąpić groszowe różnice.
URUCHAMIANIE NOWEGO PROGRAMU AKP:
1. Program uruchamiamy z utworzonego skrótu (ikony) na pulpicie. Podajemy dotychczasowe
inicjały i puste hasło. Uwaga! Hasła należy nadać w programie AKP w funkcji
POMOCNICZE->Użytkownicy,hasła,prawa (najlepiej nadać hasło używane w programie
ALEXA Kadry-Płace).
2. Program jest optymalizowany do rozdzielczości 1024 x 768.
3. Wybór odpowiedniej funkcji dokonujemy z górnego menu.
4. Moduły z fajeczką są w pełni graficzne - można posługiwać się zarówno myszką jak
i klawiaturą.
5. Pozostałe moduły są takie same jak w ALEXA KADRY-PŁACE. Będą kolejno
wymieniane na moduły graficzne.
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6. Uporządkowaliśmy zbiór DRUKARKI. Pozostawiliśmy tylko typowe drukarki:
- EPSON FX – drukarka igłowa
- HP LS1100 – drukarka laserowa/atramentowa/ - wydruk pionowy (dla drukarek
współpracujących z system DOS)
- HP LS1100p – drukarka laserowa/atramentowa/ - wydruk poziomy (dla drukarek
współpracujących z system DOS)
- WINDOWS – eksport wydruków do Word'a - wydruk pionowy
- WINDOWSp – eksport wydruków do Word'a - wydruk poziomy
- GRAFICZNA – NOWA drukarka – wykorzystana w modułach graficznych – umożliwia
wydruk na drukarki graficzne nie współpracujące z systemem DOS

AKP v.2014.0l – ZMIANY W PROGRAMIE
UWAGA ! Wersja 2014.0l jest BEZPŁATNA dla użytkowników wersji 2014
1. Nowe PIT’y od przychodów za rok 2013

(v.2014.0, 2014-01-01)

Przygotowaliśmy nowe formularze PIT’ów od przychodów za rok 2013:
PIT-11 (20) – wersja papierowa i elektroniczna
PIT-4R (4) – wersja papierowa
Uwaga – PRZED wysyłką PIT’ów w wersji elektronicznej usunąć pliki z PIT’ami z poprzedniego roku z
katalogu …..\WYDRUKI\E_PIT\ (najlepiej usunąć wszystkie pliki z tego katalogu).
2. Nowy PIT-40 (19) od przychodów za rok 2013

(v.2014.0, 2014-01-09)

Przygotowaliśmy nowy formularz PIT-40 od przychodów za rok 2013 – wersja papierowa i elektroniczna.
Uwaga!
Proszę zweryfikować PIT-40 dla pracowników, którzy przekroczyli limit 50% kosztów uzyskania od praw
autorskich.
3. Wydruki „Lista pracowników do PIT” oraz „Wydruk rozliczenia zleceń zryczałtowanych”

(v.2014.0a,

2014-01-20)

Po instalacji wersji AKP 2014 zniknęły w/w wydruki z K.Podatkowej. Usterka została usunięta.
4. e_PIT-11

(v.2014.0b, 2014-01-22)

Po wysłaniu e-PIT-11 drogą elektroniczną i oczekiwaniu na możliwość pobrania UPO pojawiał się
komunikat „Status wysłanego dokumentu …. Dokument niezgodny ze schematem xsd…”. Usterka
została usunięta.
Aby wysłać e-PIT-11 należy powtórzyć całą operację jego utworzenia w programie Alexa Kadry-Płace
lub AKP i wysyłki.
5. „Wydruk Kartoteki Płacowej” i „Zestawienie Zbiorcze Kartoteki Płacowej” na drukarce graficznej
(v.2014.0c, 2014-01-30)

Do zestawu drukarek została dołożona drukarka o nazwie GRAFICZNAp (wydruk poziomy).
Wykonując „Wydruk Kartoteki Płacowej” lub „Zestawienie Zbiorcze Kartoteki Płacowej” na drukarce
graficznej należy wybrać drukarkę o nazwie GRAFICZNAp.
6. e_PIT-11, e-PIT-40

(v.2014.0d, 2014-02-10)

Przy wysyłaniu PIT-ów drogą elektroniczną z wykorzystaniem programu do hurtowej wysyłki program
sygnalizował błąd. Usterka została usunięta.
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Aby wysłać e-PIT-11 lub e-PIT-40 należy powtórzyć całą operację jego utworzenia w programie Alexa
Kadry-Płace i wysyłki.
7. „KARTOTEKA ZUS \ Kartoteka Składek na ubezpieczenia / AKTUALIZACJA Kartoteki
Ubezpieczeń Społecznych” (v.2014.0d, 2014-02-10)
W szczególnych przypadkach byli pomijani niektórzy pracownicy – usterka usunięta.
8. „KARTOTEKA ZASIŁKOWA”

(v.2014.0e, 2014-02-18)

Moduł „Kartoteka Zasiłkowa” został wymieniony na postać graficzną.
9. Eksport deklaracji rozliczeniowych do programu PŁATNIK (v.2014.0f, 2014-03-20)
Zmieniono strukturę dokumentów ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS DRA, dostosowując ją do
schematu: xmlns="http://www.zus.pl/2013/KEDU_4" w programie PŁATNIK v.9.01.001B.
10. „KARTOTEKA ZUS”

(v.2014.0g, 2014-04-10)

Moduł „Kartoteka ZUS” został wymieniony na postać graficzną.
11. „KARTOTEKA SKŁADEK ZUS”

(v.2014.0h, 2014-04-28)

Moduł „Kartoteka Składek ZUS” został wymieniony na postać graficzną.
12. „EWIDENCJA CZASU PRACY”

(v.2014.0i, 2014-05-15)

Moduł „Ewidencja Czasu Pracy” został wymieniony na postać graficzną.
13. Zamykanie miesiąca -> Aktualizacja nieobecności (v.2014.0j, 2014-06-03)
Podczas zamykania miesiąca niektóre nieobecności nie były sygnowane jako rozliczone i w związku z
tym jako nierozliczone generowały się do płac w kolejnym miesiącu.
Usterka została naprawiona.
14. „PARAMETRY”

(v.2014.0k, 2014-06-17)

Moduł „PARAMETRY” został wymieniony na postać graficzną.
15. „GENERATOR WYDRUKÓW”

(v.2014.0l, 2014-07-31)

Moduł „Generator wydruków” został wymieniony na postać graficzną.
16. Korekta płac pracownika

(v.2014.0l, 2014-07-31)

PŁACE -> Liczenie płac ->Moduł -> Przeglądanie / korekta płac pracownika:
Jeśli płace pracownika nie były zapisane (w prawym dolnym rogu napis „dane z dokumentów”) oraz
naciśnięto klawisz <F8>-generuj płace, wówczas zerowały się płace wszystkich pracowników.
Usterka została usunięta.
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System AKP v.2014 – LICENCJA
1.
2.
3.
4.
5.

Program AKP v.2014 jest PŁATNY.
W celu użytkowania programu AKP trzeba zakupić licencję zgodnie z cennikiem.
Program ALEXA KADRY-PŁACE można użytkować nadal.
Program ALEXA KADRY-PŁACE będzie konserwowany do dnia 2014-12-31.
Moduły, które nie zostały jeszcze zmienione na postać graficzną, będą sukcesywnie
zmieniane i udostępniane.

Dla jednej firmy przejście z dosowego systemu ALEXA KADRY-PŁACE v.8.1x
do windowsowego systemu AKP v.2014, będzie kosztowało:
do 20 osób

do 100 osób

do 200 osób

ALEXA KADRY-PŁACE v.8.1x /AKP
300,00 zł
600,00 zł
900,00 zł
v.2013---> AKP v.2014
Wszystkie ceny wymienione w tym dokumencie są cenami netto, bez podatku VAT.

powyżej 200
1 200,00 zł

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag odnośnie działania programu AKP pod nasz adres mail'owy
alexa@alexa.com.pl
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