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WST�P 

 
 
 
 
 

Przekazujemy Pa�stwu wersj� 5.25 systemu SM-BOSS. Wersja ta zawiera zmiany wynikaj�ce z 

Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiada� urz�dzenia i systemy informatyczne słu��ce do przetwarzania danych osobowych 

(Dz.U.100 poz.1024). W my�l tego rozporz�dzenia, od dnia 1 listopada 2004r. systemy informatyczne 

powinny spełnia� pewne dodatkowe wymogi. W systemie SM-BOSS wymogi te dotycz� przetwarzania 

danych osobowych pracowników (moduły: Kadry i Płace) oraz danych klientów b�d�cych osobami 

fizycznymi. 

Oprócz zmian spowodowanych nowymi przepisami, wprowadzili�my równie� kilka drobnych 

modyfikacji, które mog� si� okaza� przydatne w korzystaniu z systemu. 

Prosimy Pa�stwa o zapoznanie si� z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem 

upgrade’u i przed rozpocz�ciem korzystania z nowej wersji. 

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.25 przez Autoryzowanego Partnera Great Plains 

Polska. 

 

�yczymy Pa�stwu przyjemnej pracy.  

 
 
 

Zespół SM-BOSS 
Great Plains Software Polska S.A. 
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Zmiany w ewidencji Klientów 
 
 
Ochrona danych osobowych 
 
Zmiany dotycz� ewidencji klientów w modułach: Zakup, Sprzeda�, Magazyn, Rozrachunki, 
Kontrahenci, Produkcja. 

Dodano nowe pola nie podlegaj�ce edycji dla zapami�tania daty dopisywania kartoteki i identyfikator 
osoby dopisuj�cej oraz znacznik wyra�enia zgody wobec przetwarzania danych osobowych. Pole 
zgoda dost�pne jest na 2 ekranie w ewidencji klientów. 

Dodano f-cj� specjaln�: Dane osobowe klienta...(Shift+F11). Po jej wywołaniu widoczne jest okienko z 
mo�liwo�ci� wydrukowania wy�wietlanej informacji a tak�e zmiany znacznika wyra�enia zgody. 

 
�����������������������������������������������������������������������   
� Data wprowadzenia do systemu: 04.11.15                              � 
� Identyfikator wprowadzaj�cego: ADMIN                                � 
�         Zgłoszono sprzeciw                                          � 
�o którym mowa w art.32 ust.1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych� 
�            Powrót  Wydruk Zgoda                                     � 
����������������������������������������������������������������������� 
  
Dodatkowo w module Zakup, Sprzeda� oraz Kontrahenci: 

- na wydrukach szczegółowych dodano filtry na nowe pola 
- dodano wydruk szczegółowy: „Dane osobowe”.  

Kolumny wydruku: symbol klienta, nazwa, data wprowadzenia do systemu, identyfikator 
wprowadzaj�cego, zgoda na przetwarzanie danych. 

 
 
 
 

Zmiany w modułach Kadry i Płace 
 
 
Ochrona danych osobowych 
 
W module Płace na ekranie 2 w kartotece pracowników a w module Kadry na ekranie 4 we wszystkich 
kartotekach (pracowników, zwolnionych, zleceniowych) oraz w funkcji Przyj�cie do pracy dost�pne 
jest pole do edycji "Zgoda". Dodatkowo, podczas dopisywania danych do tabeli zapisuje si� równie� 
numer U�ytkownika wprowadzaj�cego dane oraz data wprowadzenia do systemu. Dane te nie 
podlegaj� edycji. Informacje o danych osobowych mo�na wy�wietli� wciskaj�c z poziomu ewidencji 
kombinacj� klawiszy Shift+F11, a stamt�d równie� mo�na uzyska� wydruk oparty na formularzu 
{odform.*.  

Dodatkowo, pola te s� dost�pne w wydrukach definiowanych z modułu Kadry. 
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PIT-11/PIT-8B 
 
Przy wydruku PIT-11/PIT-8B uwzgl�dniono daty zatrudnienia/zwolnienia pracownika w zakresie 
formularza oraz zmieniono domy�lny zakres na: od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego (było 
od pocz�tku do ko�ca bie��cego miesi�ca bie��cego roku). 

 
 
Lista płac 
 
Do nagłówka wydruku listy płac dodano informacj� o m-cu wypłaty. 

 
 
Informacje o dowodzie osobistym 
 
W Kartotece pracowników do informacji o dowodzie osobistym dodano dwa nowe pola: data 
wystawienia, termin wa�no�ci dowodu osobistego. Informacje widoczne s� na ekranie 2 (dost�pnym 
tylko z Kadr). Wydruk: Karta pracownika, wydruki definiowane.  

 
 
Adres pracownika do korespondencji 
 
Dodano adres pracownika do korespondencji. Informacje dost�pne tylko z Kadr, z poziomu Kartoteki 
pracowników, na klawiszu Shift+F2, dla u�ytkowników z poziomem uprawnie� co najmniej 4. Dla 
u�ytkowników z poziomem uprawnie� 0 mo�liwo�� zapisywania danych, dla pozostałych tylko 
podgl�d. Wydruk: Karta pracownika, formularze ZUS: ZUA i ZZA, wydruki definiowane. 

 
 
�wiadczenie wypadkowe rehabilitacyjne 
 
Dodano nowy typ absencji: „�wiadczenie rehabilitacyjne z tytułu NW i chorób zawodowych”  (kod 
ZUS 322). Jest on uwzgl�dniany przy statystyce zatrudnienia, specyfikacji okresów nieskładkowych 
oraz na �wiadectwie pracy. W Płacach informacja o tym �wiadczeniu jest przenoszona z kartoteki 
absencji na list� płac i do absencji rozliczonych na danej li�cie oraz wyst�puje na deklaracji RSA. 
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Zmiany w module Rozrachunki 
 
 
Zbiorcze uznanie za rozliczone 
 
W funkcji zbiorczego uznania za rozliczone dodano kolumn� z dat� dokumentu, czyli kolejno 
wy�wietlane s�: numer dokumentu, data dokumentu, kwota i warto�� rozliczona. 

  ��������������������������������������������������������������� 
  �                    Zaznacz dokumenty do uznania             � 
  �                                                             � 
  �   »Wszystkie                                                � 
  �   NW 00000000000001 02.06.11           333.33         0.00  � 
  �   NW 00000000000002 02.06.11           172.28         0.00  � 
  ��������������������������������������������������������������� 
 
 


