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Program AKP, aktualizacja windowsowa v.2014.0l
Uwaga: aktualizacja AKP 2014.0l jest bezpłatna dla użytkowników programu AKP v.2014.0x
Instalacja wymaga uprawnień administratora systemu operacyjnego komputera.
Instrukcja wprowadzania zmian do programu AKP
Zmiany do programu można zainstalować na dwa sposoby:
1. Z www.alexa.com.pl skopiować wszystkie pliki jednej aktualizacji do podkatalogu
POCZTA systemu AKP
LUB 2. Z www.alexa.com.pl skopiować wszystkie pliki jednej aktualizacji do dowolnego katalogu,
którego nazwa zaczyna się 2 literami UP, ma maksymalnie 8 znaków i zawiera tylko litery i cyfry
Aby wprowadzić zmiany do systemu AKP należy:
1) zakończyć pracę programu AKP na wszystkich komputerach (w czasie wprowadzania zmiany nikt
nie może używać programu AKP) oraz innych programów, które korzystają ze zbiorów systemu AKP
(np. TARKUS FK)
2) w programie AKP, funkcją Pomocnicze / Archiwowanie danych /Archiwowanie na dysku
twardym – wszystkie lata zarchiwować aktualne dane AKP na pen drive'ie lub dysku twardym.
3) w programie AKP, funkcją Nowa wersja
3.1) Zmiany z POCZTA
LUB 3.2) Zmiany z dowolnego katalogu
uruchomić proces aktualizacji
4) uważnie czytać i zatwierdzać komunikaty

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
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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.
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.
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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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