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Zmiany w wersji 2015.7.1

1 Instalacja systemu
Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2015.7.1 nie jest wspierana na systemie
operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003.

Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2015.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień
29.06.2015. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji
programu nie będzie możliwa.

Uwaga: Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych
w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji
2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych
z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

1.1

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych


Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz



2 GB pamięci RAM



Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni



System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Service Pack 2, Windows
Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server
2012 R2



Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie
konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

2 Reinstalacja programu
2.1

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima).
Reinstalację programu
Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe
(zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po
zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje
wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on
mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.
Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net
Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji
wcześniejszej niż 2015.7.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją.
Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
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Reinstalacja do najnowszej wersji 2015.7.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz
2010, jak również Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” z wersji 17.10. W przypadku konieczności
skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować
wersję 17.10, a dopiero następnie wersję 2015.7.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2015.7.1 nie zachowuje
wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.
Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych
pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec
zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft
SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do
wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL
2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która
nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji
zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

2.2

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od
wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją
Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz
firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima
2015.6.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego
wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze
aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się
użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest
w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga: Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy
danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.

Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL
Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012,
należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące
z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa
i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

2.3

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2015.7.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
Aplikacja

Wersja

Wszystko.pl

Uwagi
Aktualna wersja: Wszystko.pl

Comarch ERP e-Sklep

7.9 lub wyższa

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

6.0

Comarch ERP e-Pracownik

2015.6.1

Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży

2015.6

Comarch ERP Mobile Sprzedaż

2015.6

Comarch ERP Mobile BI

Najnowsza wersja dostępna w
Google Play (aktualnie 3.0)
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Comarch ERP XL

2014.0 lub wyższa

Internetowe Aplikacje Pracownicze

1.11.61

Comarch ERP Altum

6.3 lub wyższa

iBard24

2.9.10

Zalecana 2015.2
Zalecana 2015.6

Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

3 Detal
3.1

Poprawiono
1.

Korekta do Faktury Sprzedaży. Poprawiono działanie programu dla korekty do Faktury Sprzedaży
wystawionej w Detalu w sytuacji, gdy dla stanowiska Detalu zaznaczono parametr Generuj WZ.

4 Księgowość
4.1

Nowości
1.

4.2

Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących
deklaracji do systemu e-Deklaracje: VAT-7(15) oraz VAT-27(1).

Poprawiono
1.

Rejestry VAT. Deklaracje. Jeżeli w wersji programu 2015.6.1 dokonano wysyłki deklaracji VAT-7K
w wersji formularza (8), to była ona eksportowana do systemu e-Deklaracje jako deklaracja miesięczna,
a nie kwartalna. Działanie poprawiono.

2.

Rejestry VAT. Na załączniku VAT-ZD o typie Zakup faktury korygujące podsumowywane były jako
dokumenty niezapłacone. Działanie poprawiono.

5 Kasa/ Bank
5.1

Poprawiono
1.

Rozliczenia podmiotu. Dokumenty pierwotnie zaznaczone z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu
zakładka Nierozliczone odznaczały się podczas wyboru wydruku bądź eksportu danych. Działanie
poprawiono.

6 Płace i Kadry
6.1

Nowości
1.

Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia


Przeciętne wynagrodzenie: 3854,88 zł (od 1.09.2015)



Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 154,20 zł (od 1.09.2015)



Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 192,74 zł (od 1.09.2015)



Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 231,29 zł (od 1.09.2015)
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Wskaźnik waloryzacji: 97,8% (od 1.10.2015)

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego
wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r. (M.P. 2015 r., poz. 720).
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika
waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w IV kwartale 2015 r. (M.P. 2015 r., poz. 780).
2.

6.2

Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP XL. Synchronizacja struktury podległościowej.
Wprowadzono zmiany konieczne do korzystania z synchronizacji struktury podległościowej, obejmującej
centra podległościowe, ich kierowników i zastępców, a także przypisanie pracowników do
poszczególnych centrów. Domyślnie po zmianie wersji, synchronizacja tego obszaru danych nie jest
włączona. Włączenie jej następuje za pomocą zmiany odpowiedniego parametru w konfiguracji modułu
Administrator w Comarch ERP XL. Również uzgodnienie struktury podległościowej w obu bazach,
konieczne przed włączeniem synchronizacji tej struktury, następuje z poziomu Comarch ERP XL. Struktura
podległościowa może być synchronizowana wyłącznie dwukierunkowo, dlatego funkcje w Comarch ERP
Optima, pozwalające na import danych z Comarch ERP XL, nie obejmują importu struktury
podległościowej. Do korzystania z tej funkcjonalności konieczna jest wersja Comarch ERP XL 2016.0.

Poprawiono
1.

Naliczanie składki zdrowotnej. Poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. We
wcześniejszej wersji składka mogła się naliczyć w nieprawidłowej wysokości (tylko przy określonych
rodzajach i specyficznych kwotach wypłacanych elementów), dla pracowników posiadających więcej niż
jedną wypłatę w miesiącu. Takie nieprawidłowości mogły wystąpić w następujących przypadkach:


Gdy pracownik miał w wypłacie etatowej wynagrodzenie poniżej normy liczone jako oddzielny
element wypłaty i dodatkowo wypłatę umowy cywilnoprawnej.



Dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przez część miesiąca, opłacającego podatki
w Polsce, gdy miał najpierw naliczoną wypłatę walutową za okres oddelegowania, a następnie
wypłatę w PLN za okres pobytu w Polce, zawierającą co najmniej dwa opodatkowane i ozusowane
elementy.



Jeśli zleceniobiorca miał najpierw wypłacony dodatek opodatkowany i oskładkowany na liście płac
o rodzaju Inne, a następnie na liście płac o rodzaju Umowa w wypłacie ozusowanej umowy miał
jeszcze nieopodatkowane potrącenie.



W przypadku, gdy zleceniobiorca miał w danym miesiącu dwie umowy zlecenie podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz umowę
podlegającą podatkowi zryczałtowanemu.



Dla pracownika, który miał wypłatę etatową i dodatkowo na liście płac o rodzaju Inne był wypłacony
dodatek opodatkowany i oskładkowany oraz dodatek nieopodatkowany, a oskładkowany.
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