Módosítások, fejlesztések

2012.
1. Új lekérdezés: „Befizetési bizonylatok > Pénzforgalmi egyenleg”
Ez a lista a számlákból gyűjti ki a fizetendő értéket és a kerekítést
személytípusonként és fizetési módonként. Lehetőség van az egészet
intézményenként bontva is lekérni.

2012.01.09.

2. Lekérdezés módosult: „Befizetés-lemondás > Egy napra”
A lekérdezés 2 új paraméterrel egészült ki:
- adat: befizetési vagy tényleges adagszámok - utóbbi esetben levonja
a tárgyhavi lemondásokat
- nézet: osztályonként - ekkor osztályonként csoportosítva listáz
(nyomtatáskor kérhető minden osztály külön oldalra)

2012.01.26.

3. Gondozási díj bevezetése

2012.01.26.

4. Lekérdezés módosult: „Befizetés-lemondás > Egy napra”
A lekérdezés 2 új paraméterrel egészült ki:
- bef vagy tényleges adagszámok
- osztályonként

2012.01.26.

5. Új lekérdezés: „Befizetés/lemondás > 4. kerület > Adag elszámolás”

2012.02.03.

6. Nyomtatások menü
Új paraméter: „Csak annak, aki nincs befizetve”

2012.05.13.

7. Gondozási díj különválasztása az egyéb befizetéstől
Befizetés ablak átalakítása

2012.06.01.

8. Feladás – CT_EcoSTAT program számára

2012.06.01.

9. Nyomtatások menü
Új lehetőség: Értesítő levél nyomtatása a befizetendőről

2012.06.01.

10. Személyek: Étkezik / nem étkezik bevezetése

2012.06.01.

11. Új lekérdezés: „Befizetés/lemondás > Összesítve >
Osztályonként”

2012.06.01.

12. Személy étkezési napjainak beállítása (egy hét napjai jelölhetők ki)

2012.06.01.

13. Feladás – RLB program számára

2012.06.22.

14. Lekérdezés módosult: „Befizetés/lemondás > Összesítve >
Osztályonként”
Lehet választani a csoportosítást: nincs, csoport, korosztály

2012.06.27.

15. Nyomtatások menü
Előzetes lista: lehet választani: „Fájlba ment”

2012.06.27.

16. Befizetés
Ha van gond.díj és ugyanaz az időszak, akkor oda is „átviszi” a
napkijelölések változásait az étkezés naptárából.

2012.08.14.

17. Új lekérdezés: „Befizetés/lemondás > Személyenként > Éves”

2012.08.16.

18. Személyek
Új mező: Jövedelem - egy főre jutó jövedelem
Befizetésnél ellenőrzi:
ha van gond.díj és a fizetendő > jövedelem * 0,25 
figyelmeztet

2012.09.14.

19. Lemondás
Új checkbox: Áljon rá a személy utolsó befizetésének időszakára

2012.09.19.

20. Elkészült a postaforgalmi fájl betöltése – csekkek befizetésének betöltése
Ehhez új adat a csekken: Befizető azonosító

2012.09.19.

21. Alapadatok Csoportos módosítása
Új lehetőség: személyek törlése

2012.09.19.

22. Új lekérdezés: „Tranz. Összesítő > Személyenként”

2012.09.25.

23. Közvetlen lemondás jóváíró számlára is ráírja a jóváírt napokat

2012.09.25.

24. Befizetés helyesbítés
A gondozási díjat is lehet helyesbíteni - nullázni

2012.09.25.

25. Keskeny számla nyomtatás
Elkészült a mátrixnyomtatós, azaz karakteres nyomtatás változat

2012.09.25.

26. Új lekérdezés: „Tartozások > Kiegyenlített tartozások”

2012.10.01.

27. Befizetés
Ha a személynek nincs érvényes támogatása  Megnyitja a
támogatás.mód. ablakot, hogy azonnal módosíthassuk

2012.10.01.

2012.09.14.

28. Postaforgalmi fájl betöltése kiegészült
Tárolja a betöltött fájlokat és a betöltött személyeket, amiket a jobb
oldalon megjelenít.
Ha be volt már töltve egy fájl, akkor figyelmeztet.
Törölhető a betöltés – az egy fájlból készült kiegyenlítések.

2012.10.09.

29. Új lekérdezés: „Bef.Lem. > Személyenként > Havi (központi)”
Cím: „A gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása”
A lista a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 4. mellékletét készíti el.

2012.10.10.

30. Gyorsjelentés: A Főmenüben egy gombnyomásra megjelennek az aznap
kiállított számlák adatai.

2012.10.14.

31. Befizetés bonyolítása egér nélkül

2012.10.14.

