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WEM-13662 Zestawienie Magazyn - ranking towarów/produktów wolne ładowanie 8.51.0

WEM-16640

Zmienione nazwy triggerów na tabeli DRUKARKA powodują brak mozliwości wydruku tekstowego ba 

niektórych drukarkach dla baz aktualizowanych 8.51.0

WEM-16391

W trakcie przelogowania z użytkownika np.. admin na użytkownika który nie ma uprawnień do 

podglądania uprawnień można wejść w menu uprawnienia 8.60.0

WEM-16399 Błędny rozrachunek do wystawionej korekty do dokumentu zakupowego UE 8.51.0 8.51.0

WEM-16372

Brak możliwości skojarzenia w kontrahencie i asortymencie danych o domyślnej klasyfikacji JPK . 

Podświetlenie rekordu i opcja wybierz pokazuje pole puste. 8.51.0

WEM-16901 Przestała działać funkcja pobierająca banki z ewib.nbp.pl 8.51.0

WEM-16563 Zamówienie - błędnie podpowiadany rabata dla kartoteki 'Zestaw'. 8.51.0 8.60.0

WEM-16519

Automatyczne skasowanie pola UWAGI dla wszystkich zamówień przy zastosowaniu odpowiedniej 

sekwencji i znaku w polu uwag 8.51.0

WEM-16932 Kod transakcji JPK "FP" nie jest widoczny w edycji dokumentu handlowego w zakładce 4 8.60.0 8.60.0

WEM-16580 Brak generowanie kodu kreskowego jako numer paragonu dla paragonu fiskalnego 8.60.0

WEM-16532 Brak możliwości wydruku faktury po realizacji PZ na wybrany dokument rozchodu 8.51.0 8.60.0

WEM-16476

Nieprawidłowe kwota oraz numer dokumentu przy rozliczaniu podzieloną płatnością rozrachunków 

dodanych ręcznie 8.60.0

WEM-16474

Nie można usunąć kategorii wielopoziomowej z magazynów zsynchronizowanych jeżeli istnieje 

niezatwierdzona kartoteka 8.60.0

WEM-16448 Kurier aPaczka - zaokrąglenie wagi do 1 kg 8.60.0

WEM-16446 Błąd podczas generowania raportu Ranking towarów 8.51.0 8.51.0

WEM-13010

Prosba o zablokowanie mozliwości rozliczenia należności i zobowiazania bez wystawienia dokumentu 

kompensaty 8.30.4 8.51.0

WEM-16493

Ginie adres dostawy w przypadku kiedy transakcja przenoszona jest na zamówienie na przypisanego 

kontrahenta Sprzedaż detaliczna 8.60.0

WEM-16522

Paczki kurierskie - klikając w numer przesyłki paczki przenosi nas do pulpitu maga ze stroną inpost do 

śledzenia przesyłki ale numer się nie pojawia 8.60.0

WEM-16905 Błądna kwota wysyłana na terminal w przypadku anulacji transakcji 8.60.0

WEM-16926 Błędna numeracja kolejności kolumn w definicji przeglądarki tabeli dodatkowej. 8.60.0 2866483

WEM-16541

Brak możliwości wydrukowania dokumentu magazynowego wywołanego z listy szczegółów w oknie listy 

dokumentów magazynowych 8.51.0
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WEM-16424 Błąd w wydruku faktura proforma przy ustawieniu - ukryj kolumnę rabat - program ucina nazwę 8.60.0

WEM-16423 Błąd na wydruku "oferta handlowa" do zamówienia powielenie się linii. - zrzut ekranu. 8.60.0

WEM-16465 Kreator zestawień - operator logiczny różny od <> 8.60.0

WEM-16899 Abstore atrybut daty - zmiana formatu na RRRR.MM.DD 8.51.0 8.51.0

WEM-16644 Zmiana VAT sprzedaży artykułów nie wpływa na ustawiona cenę promocyjną. 8.60.0

WEM-16694 Paczki kurierskie UPS - prak informacji o pobraniu na liście przewozowym

WEM-16785 Błędny rabat promocyjny na pozycji zamówienia 8.51.0

WEM-16695 Paczki kurierskie - brak informacji o telefonie na liście przewozowym

WEM-16678 Możliwość zmiany statusu zamówienia, które jest w edycji poprzez operację dodatkową 8.60.0

WEM-16679 Nie można zaznaczyć podzielona płatność na dokumencie finansowym PW dodanym ręcznie 8.60.0

WEM-16813 Błąd po użyciu filtru kontrahentów "Bez zarejestrowanych dokumentów finansowych" 8.60.0

WEM-16702

Brak możliwości zapisania wariantu wydruku raporty Wpłata do banku z zaznaczoną opcją "Nie drukuj 

daty" 8.60.0

WEM-16708 Brak kodu kreskowego dokumentu na PZ stworzonym poprzez SAD 8.60.0

WEM-16724 Nie działa skrót CTRL+M w oknie dodawania dokumentu handlowego 8.51.0

WEM-16571 Moduł przepinania dostaw zaokrągla dostawę do 2 miejsce po przecinku 8.60.0

WEM-16570

Przy dodawaniu zlecenia, na drugiej zakładce - "Status zlecenia, stan naprawy" w polu "Data przyjęcia" 

przy wyborze daty z kalendarza dwuklikiem, jeśli data jest z ostatniego wiersza, to automatycznie 

pokazuje się okienko wywoływane przez link " 8.60.0 3330234

WEM-16578 Po przekroczeniu dopuszczalnego rozmiaru Zdjęcia do kartoteki zostaje dodany losowy obraz 8.60.0

WEM-16625 błędne oznaczenie kodu transakcji handlowej (WEW) dla dokumentu nabycia UE 8.51.0

WEM-16417 Skróty klawiszowe - dokumenty magazynowe 8.60.0

WEM-16472 Brak możliwości usunięcia rozrachunku powstałego przez dodanie składnika zwiększającego koszt zakupu 8.60.0

WEM-16525 Przy uruchamianiu Maga błąd: Incorrect syntax near 'Czynny' 8.60.0

WEM-16116 Terminal płatniczy ingenico Desk 3500 (Polskie ePłatności) wolne przesyłanie kwoty na terminal 8.51.0

WEM-16434 Brak automatycznego wydruku RO po zapisie 8.51.0

WEM-16544

Przy wybranej wartości TAK w konfiguracji użytkownika w parametrze "Pozycja po pozycji na paragonie" 

po włączeniu okna sprzedaży detaliczne, zaczynają mrugać przyciski klawiatury cyfrowej i zawiesza się 

program. 8.60.0
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WEM-16534 Brak możliwości wygenerowania paczki kurierskiej z dokumentów magazynowych 8.60.0

WEM-16542

Aby wybrać osobę zamawiająca na zamówieniu wymagane jest uprawnienia do kontrahentów 

dostawców a nie odbiorców. 8.60.0

WEM-16358

Moduł import-export z opcji inne przenosi znaczniki programów (z tab. FIRMA) do pliku i w konsekwencji 

do bazy docelowej 8.51.0

WEM-16473 Nie można usunąć wszystkich zaznaczonych dokumentów finansowych 8.60.0

WEM-16498 Paczki kurierskie-> błędne podawanie wagi w przypadku dodatkowych jednostek 8.60.0

WEM-16512 Literówka w dane podstawowe 8.60.0

WEM-16425 Błąd przy korekcie WZ z artykułem oznaczonym 'Rozchody rozbijaj po dostawach' 8.60.0

WEM-16378 Brak możliwości zaznaczenia przelewu podzielona płatność przy dodawaniu dokumentu finansowego 8.60.0

WEM-16359

Przy przeliczaniu cen zakupu po aktualnym kursie walutowym ceny przeliczane są zawsze algorytmem 

narzutów i marż 8.51.0

WEM-15997 Po aktualizacji do wersji 8.50.2 przestał działać terminal e-płatności. 8.51.0

WEM-16396 Brak możliwości wydruku dokumentu magazynowego z poziomu podglądu dokumentu 8.51.0

WEM-16413 Nie działa funkcja drukuj WZ w trybie podglądu z listy szczegółów 8.51.0 8.51.0

WEM-16421

Operacja dodatkowa "Grupowa zmiana pól dodatkowych" umożliwia edycję pola dodatkowego na 

edytowanym dokumencie oraz na zablokowanym. 8.60.0

WEM-16374

Komunikat podczas zapisu dokumentu zakupu "Brak zdefiniowanych raportów dla danego miejsca 

wywołania albo użytkownik nie ma uprawnień na dostęp do raportów." 8.51.0

ID

Podsumowanie dla wersji 8.51.0 Dotyczy 

Wersji

Naprawione 

w Wersji

Aganik 

IssueId

WEM-16140 Raport 'Finanse - salda rozliczeń z kontrahentami' sumuje zamiast podawać różnicę. 8.51.0

WEM-16027 Podczas 'Bilansu Otwarcia' nie są usuwane zlecenia produkcyjne 8.51.0

WEM-16085

Filtr "Nie zaksięgowane w WAPRO Fakir" nie będzie dobrze działał jeżeli w Fakirze zastaną dodane 

dokumenty powiązane z rozrachunkiem magazynowym 8.51.0

WEM-14961 FV- przy 2 formach płatności - KP generuje się na operatora płatności "głównej" 8.40.6 8.51.0

WEM-16219 Błędne stany po korekcie zakupu 8.50.2 8.50.2, 8.51.0

WEM-16132

Problem z wydrukiem NIP na paragonie fiskalnym, jeśli odbiorcą jest inny podmiot, a nabywcą/ 

płatnikiem inny np. JST 8.51.0
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WEM-16263 Zmiana statusu zlecenia produkcyjnego prze operację dodatkową oznacza zlecenie w statusie na "N" 8.51.0

WEM-16050

Błąd komunikacji z serwerem przy włączeniu filtra kontrahentów bez dokumentów finansowych na liście 

kontrahentów 8.50.2 8.50.2, 8.51.0

WEM-16258 Problem przy współpracy terminalem PayTel Desk 3200 8.51.0

WEM-16061 Elzab mera online nie drukuje numeru syst. w postaci kodu kreskowego 8.51.0

WEM-16026 Błędne podsumowanie w raporcie rozrachunków "Salda rozliczeń z kontrahentami" 8.51.0

WEM-16357 Rozwalające się rozrachunki przy imporcie płatności z fakira na rodzielnych bazach danych. 8.51.0

WEM-16326

Brak możliwości wygenerowania raportu "Historia weryfikacji rachunków w wykazie VAT" jeżeli w 

numerze NIP zawarte są myślniki 8.50.2

WEM-16159

zgłoszenie klienta - brak możliwości jednoczesnego wystawienia korekty faktury ilościowej i cenowej 

pozycji usługowych 8.51.0

WEM-16202

Przy zapisie noty odsetkowej do pliku PDF nazwa pliku generuje się Nota odsetkowa.pdf zamiast numeru 

w nazwie pliku 8.51.0

WEM-16113 Błędna długość zmiennej @nazwacdartykulu w gnieździe okna artykułu 8.50.2, 8.51.0

WEM-16178

Błąd "Połączenie jest zajęte wynikami dla innego hstmt" przy dodawaniu dokumentu dla odbiorcy 

zwolnionego z akcyzy 8.51.0

WEM-16025 Podczas pobierania danych z GUS pojawia się błąd w przypadku błędnej struktury XML zwróconej z API 8.51.0

WEM-16230 Poprawianie korekty - dostępny jest skrót ctrl+z którym możemy zmienić ceny, rabaty itp 8.51.0

WEM-15962 Weryfikacja rachunku bankowego - błąd podczas sprawdzania 8.51.0

WEM-16194

Na wydruku zostaje ucięty numer zamówienia jeżeli zaznaczone jest drukuj identyfikator klienta w edycji 

wariantu 8.51.0

WEM-16048 Sprawdzanie nr rachunku dla nowo dodawanej firmy przed jej zapisaniem 8.50.2, 8.51.0

WEM-16163 Automatyczne przypisywanie nowego użytkownika do listy kontrahentów 8.51.0

WEM-16109 Brak możliwości zmiany opisu dla rachunku bankowego 8.50.2 8.50.2, 8.51.0

WEM-16148 Nabycie UE - korekta składniki zwiększające koszty zakupu 8.51.0

WEM-16019

Błąd podczas filtrowania zamówień zrealizowanych na dokument magazynowy o konkretnym numerze 

podanym w filtrze 8.50.2, 8.51.0

WEM-16261 Kasuj wszystkie filtry nie usuwa filtru kontrahenta w oknie zleceń serwisowych 8.51.0

WEM-16112

Na wydruku FV nie mieszczą się znaki w kolumnie "ilość" o wartości powyżej 10 000,1234 z 

wypełnionymi 4 miejscami po przecinku. 8.51.0

WEM-16065 Aktywność użytkowników -sortowanie po dacie 8.50.2 8.50.2, 8.51.0
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WEM-16212 Ucina ostatnią cyfrę numeru konta w przypadku włoskiego numeru konta na wydruku korekty do FUE 8.51.0

WEM-16066 Zmiana danych sprzedawcy z nabywcą na fakturze nie przenosi numeru BDO 8.51.0

WEM-16197 Nie synchronizują się miedzy magazynami zablokowane artykuły. 8.51.0

WEM-16218 Na wydruku Faktury VAT marża jest podany 2x kod pocztowy 8.50.2 8.51.0

WEM-16034

Generator zamówień wstawia 0 zł w cenie zakupu przy ustawionej indywidualnej cenie kontrahenta jako 

konkretna cena zakupu 8.50.2, 8.51.0

WEM-16123

Dezaktywacja możliwości wprowadzenia narzutu w filtrze artykułów dla użytkownika, który ma 

zablokowany dostęp do Oglądanie cen zakupu oraz narzutów i marż 8.51.0

WEM-16091 Zabezpieczyć możliwość powielania dokumentów (poza zamówieniami) będących w edycji 8.50.2, 8.51.0

WEM-15257

Błąd "Dla pozycji korekty nie jest możliwa jednoczesna zmiana ilości i ceny" po zastosowaniu operacji 

Ctrl+F2 - przywrócenie domyślnych cen na dokumencie Nabycia UE 8.40.8, 8.51.0

WEM-16147 Jednostki ilość w znaków w polu skrót 8.51.0

WEM-15975 Zlecenia serwisowe - filtr na bieżący rok zmienia się na bieżący dzień 8.50.2, 8.51.0

WEM-16257 Zamykanie się programu podczas grupowego dodawania zdjęć 8.50.2 8.51.0

WEM-16084 Zabezpieczyć możliwość powielania dokumentów będących w edycji 8.50.2, 8.51.0

WEM-15864 Na protokole wygenerowanym dla zaznaczonych paczek pobiera tylko 7 pozycji 8.50.0 8.51.0

WEM-16156 Widoczność kontrahentów ograniczona uprawnieniami w oknie zarządzania rezerwacjami pozycji 8.51.0

WEM-15501 Emar Printo 57TE nie drukuje się NIP nabywcy na paragonie fiskalnym 8.51.0

WEM-16135

Brak możliwości utworzenie dokumentów magazynowych ze zlecenia serwisowego jeżeli usługi są z 

dwóch różnych magazynów 8.51.0

WEM-16126 Problem z nagłówkiem kompensaty przy wydruku tekstowym 8.51.0

WEM-16201 Filtrowanie rozrachunków po etykiecie, gdy wybiorę nieprzypisane pojawia się pusta lista rozrachunków 8.51.0

WEM-16080

Paczki-> podczas generowania paczki do zamówienia pojawia się komunikat Konwersja wartości 

'1aw2ed3r34343....' 8.51.0

WEM-16111 Kartoteka asortymentowa - wyszukiwanie 8.51.0

WEM-16089

Nieprawidłowa nazwa kolumny ROZCHODY_ROZBIJAJ_PO_NR_SERII przy grupowej zmianie danych 

handlowych 8.50.2,8.51.0

WEM-16168 Raport KW.rpt, w polu miejscowość w dokumencie dla pracownika podaje dane z tabeli kontrahenta
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https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16147
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15975
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16257
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16084
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15864
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16156
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15501
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16135
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16126
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16201
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16080
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16111
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16089
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16168
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16064


WEM-16064 Brak dopisku na dokumencie 'Zaliczkowy' wydruk CR faktura VAT wzór własny polsko angielski 8.50.2

WEM-15944 Przeceny - brak możliwości usunięcia po zmianie ceny

WEM-15769 "Faktura VAT – wzór własny – polsko-angielski" - powielone nagłówki i brak tłumaczenia

WEM-15943 Nie zapisuje się dokument handlowy w e-dokumentach po zablokowaniu dokumentu. 8.50.0, 8.50.2

WEM-15963 Nie uzupełnia się domyślny rachunek bankowy wystawcy przy realizacji oferty na zamówienie 8.50.0, 8.50.2

WEM-16097 Błędne ikony po zaznaczeniu kontrahenta przy wyborze ich na raport. 8.51.0

ID

Podsumowanie dla wersji 8.50.2 Dotyczy 

Wersji

Naprawione 

w Wersji

Aganik 

IssueId

WEM-15835 e-przelew dla podzielonej płatności. 8.50.2

WEM-15938 Dodanie w widoku WIDOK_FIRMA pola NR_BDO. 8.50.2

WEM-15951 Obsługa faktur zakupowych rozliczanych podzieloną płatnością 8.50.2

WEM-15936

Czy jest możliwość dodania do słownika własnych pól tak by przyjmowały one wartości numeru NIP, 

kwoty VAT i opisu ? 8.50.2

WEM-15689

Brak informacji o metodzie podzielonej płatności na korekcie faktury oznaczonej jako mechanizm 

podzielonej płatności 8.50.2

WEM-15781 MM nie modyfikuje ceny zakupu na magazynie docelowym 8.50.0

WEM-15806 Brak informacji o mechanizmie podzielonej płatności w przypadku realizacji zamówienia na fakturę 8.50.0 8.50.0

WEM-15823 Długie ładowanie okna dokumentów finansowych przy dużej bazie danych 8.50.0, 850.2

WEM-15690 Błąd w dwóch raportach związanych z rozrachunkami 8.50.2

WEM-15958

w oknie Zarządzanie grupami, użytkownikami wyświetla się tylko 10 znaków identyfikatora użytkownika, 

a program pozwala na wprowadzanie 20 znaków identyfikatora przy dodawaniu użytkownika 8.50.2

WEM-15947

Nie przenosi się termin płatności należności z kontrahenta dla zamówień wygenerowanych z generatora 

zamówień 8.50.2

WEM-15894 Błąd w gnieżdzie XGFOAZ - nie działa prawidłowo przy rozliczaniu rozrachunku z fakira 8.50.2

WEM-15924 Błędna data dokumentu finansowego w walucie obcej gdy w tabeli kursów nie ma aktualnego kursu 8.50.2

WEM-15692 Brak możliwości wygenerowania paczki kurierskiej z poziomu dokumentów handlowych 8.50.0

https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-11736
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15522
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15546
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15563
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15584
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15582
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15574
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15523
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15540
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15586
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15545
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15537
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15614
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15598
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15594
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15557
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15835
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15938
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15951
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15936
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15689
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15781
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15806
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15823
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15690
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15958
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15947
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15894
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15924
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15692
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15683
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16064
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15944
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15769
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15943
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15963
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-16097


WEM-15683 Problem z nadawaniem Paczek GLS 8.50.0

WEM-15832 Błędne przeliczanie ceny zakupu przy zmianie stawek vat z -- na 23 przez grupową operację zmiany cen 8.50.2

WEM-15869 Kontrola zerowej ilości składnika na produkcji - kontrola pozycji pomimo wyłączonego parametru 8.50.0, 850.2

WEM-13662 Zestawienie Magazyn - ranking towarów/produktów wolne ładowanie 8.50.0, 850.2

WEM-15887

Zmiana w widoku WIDOK_ROZCHODDOSTAWY. Modyfikacja go w wersji 8.50 spowodowały ze funkcja 

AP_Func_RozchodyDostaw podaje inne dane.pominięcie pozycji dostaw z WZk do korekty 

nierejestrowanej 8.50.2

WEM-15922

Na wydruku "Specyfikacja rozchodu zbiorczego" ucina wydruk numerów dokumentów na podstawie, 

których została wygenerowana 8.50.2

WEM-15890 Błąd generowania skryptu tabeli - ograniczenie pola WARTOSCI_LISTY 8.50.2

WEM-15768 Nie drukuje się adres dostawy, jeżeli nie jest wybrana forma w tym adresie 8.50.2

WEM-15882

Podczas próby zmiany rodzaju artykułu z Rodzaju na Produkt pokazuje się błąd, formatka się zamyka i 

pozostaje wybrany rodzaj artykułu a nie jest przywracany z przed wejścia w edycje. 8.50.2

WEM-15763 Zakres daty w oknie Wybierz rozrachunek - nie działa prawidłowo 8.50.2

WEM-15234 Brak załącznika przy generowaniu potwierdzenia zamówienia poprzez „wyślij jako mail" 8.50.0, 850.2

WEM-15840

Ostrzeżenie o braku formy dostawy przy realizacji zamówienia na dokument handlowy nawet jeżeli w 

adresie dostawy forma jest dodana 8.50.2

WEM-15826 Informacja o pobraniu nie przenosi się na etykietę GLS 8.50.2

WEM-15684

Błędny wydruk WZ w cenach sprzedaży z kartoteki jeżeli cena sprzedaży jest wyliczana od ceny zakupu w 

walucie obcej. 8.50.2

WEM-15680

Realizacja zamówienia z aukcji na fakturę/paragon pojawia się informacja, że nie zdefiniowano formy 

dostawy w adresie kontrahenta 8.50.2

WEM-15646 Błąd rozliczania rozrachunków podczas połączenia zapłaty 8.50.0

WEM-15628 Przy próbie usunięci paczki pojawia błąd z załącznika, paczka nie zostaje usunięta. 8.50.2

WEM-15619 Wywoływany jest raport ostatnio otwartej tabeli dodatkowej, a nie obecnie aktywnej. 8.40.8 8.50.0

WEM-14915

Po podłączeniu dokumentu WZ do zlecenia serwisowego jest możliwość zmiany pozycji, ceny na tym 

dokumencie WZ ale nie zmienia się nic w kosztorysie zlecenia serwisowego. 8.50.2

WEM-14370 Błąd przy rozliczaniu podzieloną płatnością rozrachunku faktury gdzie jest inny płatnik niż odbiorca 8.50.0, 850.2

WEM-15211

Po zaznaczeniu kilku zamówień i wywołaniu z wydruków raportu Specyfikacja zbiorcza zamówień 

drukowane są pozycje ze wszystkich zamówień, a nie tylko zaznaczonych. 8.40.6 8.50.0, 850.2

https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15557
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15489
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15622
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15632
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15651
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15581
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15573
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15650
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15535
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15683
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15832
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15869
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13662
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15887
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15922
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15890
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15768
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15882
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15763
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15234
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15840
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15826
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15684
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15680
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15646
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15628
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15619
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14915
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14370
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15211
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15677


WEM-15677 Poczta wbudowana nie dołącza podpisu (szablonu ) w wysyłanych wiadomościach.

WEM-15714 Wydruk CR „Faktura VAT WDT - wzór własny polsko-angielski”. - wydruk nazw indywidualnych

WEM-15676 Brak 4 zakładki w filtrze dokumentów handlowych 8.50.0 8.50.0

WEM-15148

Brak dokumentów po włączenia filtra dokumentów (F8 ->zakładka 3 RK/WB-> Nie na raporcie ) mimo 

dodanych dokumentów, które nie zostały wciągnięte na RK. 8.50.0, 850.2

ID

Podsumowanie dla wersji 8.50.0 Dotyczy 

Wersji

Naprawione 

w Wersji

Aganik 

IssueId

WEM-15522 Nie aktualizuje się kwota ubezpieczenia przy zmianie operatora jeżeli kwota domyślna dla operatora to 0 8.50.0

WEM-15546 Raporty CR - Ctrl+Z (zapis PDF do e-dokumentów) otwiera dodawanie zadań CRM 8.50.0

WEM-15563 Zwiększająca się suma rozrachunków przy wzajemnym rozliczeniu dokumentów finansowych 8.40.8

WEM-15584

W przypadku odebrania uprawnienia do oglądania dostawców, w oknie "dostawy artykułu" widoczna 

jest nazwa kontrahenta (dostawcy) 8.50.0

WEM-15582 Faktura nieobrotowa do paragonu - Nie kopiuje się numer paragonu do uwag FS 8.50.0

WEM-15574 Oferta sprzedaży - problem z filtrem obrotów handlowych 8.50.0

WEM-15523 Nie aktualizuje się kolejność cen w liście szczegółów 8.50.0

WEM-15540 Nie zapisuje się konfiguracja kolumn w historii przychodów i rozchodów 8.40.8 8.40.8

WEM-15586

Podczas realizacji zlecenia produkcyjnego Błąd przepełnienia arytmetycznego podczas konwertowania 

danych typu numeric na typ danych varchar. 8.40.8 8.50.0

WEM-15545

Problem z zatwierdzeniem zlecenia produkcyjnego jeżeli produkt posiada składnik z zerową ilością i 

pozycje w zleceniu jest oznaczona checkbox (załącznik) 8.40.8

WEM-15537 Synchronizują się kategorie wielopoziomowe mimo braku zaznaczonego magazynu wzorcowego 8.40.8 8.50.0

WEM-15614

Zlecenie serwisowe - nie zmienia statusu (mimo konfiguracji) jeżeli dokument handlowy wystawimy z 

operacji "Wystaw inny dokument handlowy". 8.50.0

WEM-15598 Program pozwala na edycje edytowanego dokumentu MW/MP 8.50.0

WEM-15594 Błędnie wyliczana korekta porozchodowa dla innych jednostek zakupu niż rozchodu. 8.40.8

WEM-15557

Nie uzupełnia się adres dostawy przy tworzeniu paczki, jeżeli w adresie dostawy nie jest uzupełnione 

nazwisko. 8.50.0

https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-11736
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15522
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15546
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15563
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15584
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15582
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15574
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15523
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15540
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15586
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15545
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15537
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15614
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15598
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15594
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15557
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15489
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15677
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15714
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15676
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15148


WEM-15489

Przy skonfigurowaniu numeracji zależnej od kasy dla dokumentu finansowego Inny wpływ nie można 

zmienić numeracji dla poszczególnych kas 8.40.8

WEM-15622

Podczas podłączania RW do zlecenie serwisowego nie zawsze pojawiają się wszystkie pozycje RW w 

pozycjach kosztorysu 8.50.0

WEM-15632 Brak możliwości wpisania danych o split payment na dokumencie PO i BP. 8.50.0

WEM-15651 Brak przenoszenia uwag z dm na dh przy stosowaniu „Realizacja dokumentu na fakturę” 8.50.0

WEM-15581

Brak odświeżania pomimo włączenia "odśwież listę po wykonaniu operacji" dla operacji dodatkowej w 

kontekście pozycji dokumentów. 8.50.0 3265360

WEM-15573 Nie widać nazwy płatnika w oknie edycje rozrachunku przez popraw. 8.50.0

WEM-15650

W przypadku kiedy mamy wyszukiwanie intuicyjne i w nazwie wyszukiwanej jest przecinek to 

przechodzenie pomiędzy kategoriami oraz kategoriami wielopoziomowymi daje błąd : Incorrect syntax 

near 8.50.0

WEM-15535 Nie przenoszą się uwagi z dokumentu magazynowego na handlowy 8.40.8 8.50.0

ID

Podsumowanie dla wersji 8.40.8 Dotyczy 

Wersji

Naprawione 

w Wersji

Aganik 

IssueId

WEM-15207 Błędnie rozliczające się zapłaty korzystając z opcji połącz 8.40.8

WEM-14976 Problem z odczytem sprzedaży z kasy fiskalnej Elzab Delta 8.40.6 8.40.8

WEM-15063 Zerowe wartości po zatwierdzeniu edycji Faktury Zakupowej, która posiada korektę 8.40.8

WEM-15293

Problem z sumowaniem dokumentu: Korekta do FN . FN wystawiona do Paragonu. Zakup w Tonach, 

sprzedaż w kg. 8.40.8

WEM-15192

Integracja zwrotna statusów zamówień dla WAPRO Mag - status się integruje pomimo wyłączenia w 

konfiguracji zwrotnej synchronizacji 8.40.6, 8.40.8

WEM-15004 Bardzo długie zatwierdzanie faktury sprzedaży około 10-15s na dużych bazach 8.40.8

WEM-15133 Zmiana oznaczeń stawek VAT (oznaczenie E dla stawki zwolnionej) dla kas fiskalnych firmy ELZAB 8.40.8

WEM-12996 Dodanie opcji drukowania adresu dostaw na fakturze oraz wyszukiwania faktur po adresie dostawy. 8.40.8

WEM-15272 Problem z drukarką EMAR Duo Pro po zmianie matrycy stawek 8.40.6 8.40.8

WEM-15170 Błąd podczas zaznaczania zamówień przy sortowania wg. kontrahenta 8.40.6 8.40.6

WEM-15030 Brak możliwości zatwierdzenia zlecenia produkcyjnego jeżeli składniki wybierane są z dostawy. 8.40.6, 8.40.8

https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-11736
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15207
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14976
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15063
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15293
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15192
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15004
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15133
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-12996
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15272
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15170
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15030
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15044
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15489
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15622
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15632
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15651
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15581
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15573
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15650
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-15535
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14422
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-12093
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14563
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14553
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14533
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14427
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14551
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14524
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14422
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-12093


WEM-15044 Nowo tworzona baza - [WIDOK_ANALIZASPRZEDAZY] - przy pierwszym union brakuje all 8.40.6 8.40.8

WEM-15503 Schowek pozycji - przenoszenie pozycji pomiędzy firmami - Nieprawidłowy magazyn 8.40.8

WEM-15425 Błąd inicjacji zmiennej $KodVat w gnieździe XGZPDO 8.40.6 8.40.8

WEM-15267 Nie działa zmiana separatora w konfiguracji pola "szczegóły płatności" w konfiguracji EPP 8.40.8

WEM-15226

Brak dostępnej ilości w dostawach po wykonaniu korekty do sprzedaży towaru przyjętego na podstawie 

korekty do nierejestrowanego dokumentu 8.40.6 8.40.8

WEM-14968 Powielanie tych samych połączeń użytkowników na liście w Administratorze 8.40.6, 8.40.8

WEM-15360

Historia przychodów towarów - rożne wyniki przy generowaniu wartości 'z pozycji asortymentowej i 

pozycji dokumentu' inne dla pozycji aosrtymentowej 8.40.6 8.40.8

WEM-15488

Przy skonfigurowaniu numeracji zależnej od kasy dla dokumentu finansowego Inny wpływ, w numerze 

na wydruku pojawiają się gwiazdki 8.40.8

WEM-15477

Podczas realizacji zamówienia i włączonej opcji kopiuj uwagi z zamówienia pojawia się błąd: Dane w 

postaci ciągu lub dane binarne zostaną obcięte. 8.40.8

WEM-15455 Wydruk CR - "Korekta Dostawa UE" - przesuwa tabele z pozycjami na następną. stronę

WEM-15375 Pomimo blokady okresu pracownik może wystawić j fakturę do paragonu dla zablokowanego okresu 8.40.8

WEM-15128 Nie pojawiają się pozycje na wydruku Faktura VAT - wzór własny - polsko-angielski

WEM-15247 Faktura VAT Crystal - błąd przy wprowadzonych kilku NIPach zagranicznych

WEM-15190 Po powieleniu oferty program otwiera dokument źródłowy z powielenia a nie nowy 8.40.8

WEM-15411 Przy długiej nazwie pliku ok. 130 znaków przy probie zapisu do PDF Mag się zamyka 8.40.8

WEM-15257

Błąd "Dla pozycji korekty nie jest możliwa jednoczesna zmiana ilości i ceny" po zastosowaniu operacji 

Ctrl+F2 - przywrócenie domyślnych cen na dokumencie Nabycia UE 8.40.8

WEM-15120

Numeracja pz odłożonych w czasie - system oczekuje wpisania numeru pomimo numeracji 

automatycznej 8.40.6, 8.40.8

WEM-15177

Brak zmian kontekstu rekordu na oknie towarów przy pracy na klawiaturze podczas przechodzenia po 

towarach lub po założeniu filtra 8.40.8

WEM-15031

Przy tworzeniu dokumentu MM nie ma możliwości wyboru jako magazyn docelowy magazynu, do 

którego użytkownik nie ma prawa dostępu 8.40.6 8.40.6, 8.40.8

WEM-14973 Różnica w wielkości czcionki przy wydruku i zapisie do pdf 8.40.8

WEM-14975 Przy próbie wywołania sprawdzarki cen pojawia się komunikat "Logowanie do serwera SQL" 8.40.6, 8.40.8

WEM-15225

Logo aplikacji WAPRO Mag nie znika podczas ładowania aplikacji przed otwarciem tabeli dodatkowej w 

gnieździe rozszerzeń 8.40.8 3248541

WEM-15196 Widoki [PD_Oferta] oraz [PD_Pozycja_oferty] nie pokazują danych z aplikacji. 8.40.8 2759922
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WEM-15284

Błędnie pobierana cena netto do pliku XML podczas generowania pliku z opcji Eksport zamówień XML 

EAN - cena nie uwzględnia rabatu 8.40.8 2765542

WEM-15223 Nie jest przeładowywana lista zleceń serwisowych po wykonaniu operacji dodatkowej. 8.40.8

WEM-15212 Błędne ustawienie statusu pozycji zlecenia produkcyjnego po modyfikacji pozycji zlecenia bez realizacji 8.40.8 3247572

WEM-15209

Błędnie przekazywane dane do zmiennych uzytych w operacji dodatkowej dla pozycji przychodowej 

sadu. 8.40.8

WEM-15288 Zamówienie do dostawcy - Edycja wariantu 8.40.8

WEM-14727 Intrastat brak ilości w j. mag. gdy wskażemy kod CN 8.40.6

WEM-15214 Brak możliwości zatwierdzenia dokumentu - różnica 1 gr 8.40.6, 8.40.8

WEM-15329 Błąd podczas nadawania paczki "Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie" 8.40.6 8.40.8

WEM-15219

Modyfikacja cen zakupu przy realizacji zamówienia na PZ, przy wyłączonej opcji "Modyfikacja cen przy 

dostawach" w kartotece artykułu 8.40.6 8.40.8

WEM-15091

Po zmianie kategorii artykułu ze zmianą indeksów handlowych/katalogowych nie widać przypiętego 

zdjęcia do artykułu, zdjęcia przechowywane w lokalizacji sieciowej 8.40.8

WEM-15324 Błąd przy eksporcie Faktury VAT do PDF - kolumny Wartość Brutto i Kwota podatku 8.40.6 8.40.8

WEM-15322 Błąd podsumowania na wydruku - Dowód wewnętrzny JST - korekta 8.40.6 8.40.8

WEM-15260 Problem z drukarką ELZAB OMEGA po zmianie stawek na drukarce 8.40.6, 8.40.8

WEM-15236 Problem z fiskalizacją Faktur VAT marża na drukarce Innova Profit EJ po zmianie matrycy stawek 8.40.6 8.40.6, 8.40.8

WEM-15008 Błąd podczas drukowania paragonu z włączonym opisem pozycji - Elzab Mera + 8.40.8

WEM-15022 Kasa Next - błąd 9999 podczas aktualizacji 8.40.8

WEM-15191

CRM -Dymek wyskakujący przy buttonie wywołującym ów słownik ma błędny opis "Wybór kontrahenta 

Alt-K" 8.40.8

WEM-15194

Podczas tworzenia ZD na podstawie ZO (alt+ins), jest dostępna opcja „Scalaj pozycje o identycznych 

właściwościach”, po utworzeniu ZD artykuły nie są scalane. 8.40.8

WEM-15200 Możliwość podglądu cen zakupu mimo braku uprawnień do oglądania cen zakupu 8.40.6 8.40.8

WEM-15206 Możliwość podglądu cen zakupu oraz dostawcy mimo braku uprawnień. 8.40.6 8.40.8

WEM-15265

Błąd podczas nadawania paczki "Allegro Poczta Polska Odbiór w punkcie" - Dane w postaci ciągu lub 

dane binarne zostaną obcięte 8.40.6 8.40.6

WEM-15034 Z okna Sprzedaży detalicznej nie drukuje się faktura na urz. fiskalne 8.40.6 8.40.6, 8.40.8

WEM-15287 EPP - przelew dla pracownika 8.40.6 8.40.8

WEM-15291 Błąd uprawnienia "Oglądanie dostawców" oraz "Oglądanie odbiorców" 8.40.6 8.40.8
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WEM-15237 Podczas generowania zadania CRM do zamówienia z operacji dodatkowej brak tematu. 8.40.8 2762892

WEM-15184 Przy wydruku korekty faktury WDT, jak również faktury WDT nie drukuje się numer NIP 8.40.6

WEM-15235

Brak przedrostka kraju przy numerze NIP sprzedawcy w raporcie Faktura VAT WDT wzór własny polsko 

angielski

WEM-15255 Nie działa uprawnienie "Przyłącz\Odłącz firmę" 8.40.6 8.40.8

WEM-15278 Błędnie wyliczana marża w oknie szczegółów ceny w momencie dodawania pozycji na dokument 8.40.6 8.40.8

WEM-15273

Przy grupowym przeliczaniu ceny zakupu po aktualnym kursie walutowym zawsze cena brutto 

przeliczana jest z 23 % VATem 8.40.6 8.40.8

WEM-15003

Po nadaniu paczki kurierem DPD nie nadaje się numer paczki. W menadżerze online DPD paczka nie jest 

widoczna 8.40.6 8.40.6

WEM-15127 Nieprawidłowe działanie parametru z konfiguracji użytkownika - Zmiana formy płatności 8.40.6 8.40.8

WEM-15262

Podczas dodawania zlecenia program w przypadku położenia kursora na statusie demontaż/do realizacji 

proponuje Montaż. 8.40.8 3251312

WEM-15023 Kasa NEXT -błąd nr 50 podczas wysyłania dodatkowych kodów kreskowych 8.40.8

WEM-15149

Zlecenie produkcyjne. Zaznaczamy tylko ,,Pobierz składniki, generuj RW" zapisujemy. Przy edycji RW 

komunikat o kwocie limitu kupieckiego. 8.40.6, 8.40.8

WEM-15094 Paczki Kurierskie DHL - nie można zamówić kuriera 8.40.6 8.40.8

WEM-15024 Nie można nadać paczki dla kuriera "Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy" 8.40.6 8.40.8 3214768

WEM-15084 Brak numeru NIP sprzedawcy na dokumencie WDT wzór własny 8.40.6

WEM-15179 Korekta sprzedaży na zmianę kontrahenta do faktur nieobrotowych 8.40.8

WEM-15216 Błąd uprawnień podglądu cen w zakładce szczegóły dla zamówień 8.40.8 3192680

WEM-15144 Brak nipu na wydruku Korekta Dodstawa UE

WEM-15152

Po zmianie typu dokumentu (z faktury na paragon ) w oknie dodawania dokumentu handlowego 

domyślne uwagi pobierane są dalej z faktury 8.40.8

WEM-15073 Faktura VAT - wzór własny z numerami serii - nie jest drukowany numer NIP sprzedawcy

WEM-14914 Przy fakturowaniu zlecenia serwisowego nie podpina się dokumentu WZ dodany w kosztorysie 8.40.6

WEM-14451 Problem z wystawieniem Fv z wielu zleceń serwisowych 8.40.2 8.40.6

WEM-15065 Grupowe dodawanie zdjęć do artykułu - tak można to wykonać w aukcjach 8.40.8

WEM-15112 Błąd przy korekcie kontrahenta FUE 8.40.8

WEM-15028 Zamykanie\zawieszanie Maga po otwarciu i szybkim zamknięciu pulpitu informacyjnego 8.40.6 8.40.8

WEM-15102 Brak możliwości dodania numeracji ręcznej WZ przy FV końcowej 8.40.8
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WEM-14981 Wydruk dokumentu MW,WZ w cenach kartotekowych -cen 0.00 po aktualizacji do 8406 8.40.8

WEM-14992 Zmiana stawek VAT przy zamówieniach 8.40.6, 8.40.8

WEM-15000 Nieprawidłowe działanie funkcji „Anuluj” przy przenoszeniu uwag z zamówienia na dokument handlowy. 8.40.8

WEM-15002

Przy włączonej synchronizacji pomiędzy magazynami ale wyłączonej synchronizacji kategorii 

wielopoziomowych po poprawieniu artykułu na jednym z magazynów na drugim ten artykuł przenoszony 

jest do kategorii głównej 8.40.6 8.40.8

WEM-15009 Brak numeru NIP sprzedawcy na Fakturze Wzór Własny

WEM-15025 Problem przy synchronizacji magazynów - pole lokalizacja 8.40.8

WEM-15097 Faktura VAT – wzór własny – polsko angielski brak NIP sprzedawcy

WEM-15052 Zlecenia serwisowe- nie filtruje według zapisanego własnego filtra 8.40.8

WEM-15066 Realizacja zamówienia na RW - ceny promocyjne 2753421

WEM-15010 "Niewłaściwe pole COUNT lub błąd składniowy" przy operacji "Zaznacz wszystko" na zamówieniach 8.40.8

WEM-14996

W raporcie Dokument WZ – wzór własny nie pojawia się nazwa towaru jeżeli w kolumnie NAZWA2 jest 

NULL. 8.40.8

WEM-15015 Zaokrąglanie cen pozycji przy realizacji ZD walutowego na FV walutową. 8.40.8

WEM-14962 Odczyt z kolektora na zlecenie produkcyjne 8.40.8 3229850

WEM-14966 Kasy fiskalne-> podczas próby skojarzenia pojawia się komunikat Error converting data type 8.40.6 8.40.8

WEM-15490

Błąd podczas tworzenia korekty: Dla pozycji korekty nie jest możliwa jednoczesna zmiana ilości i ceny 

walutowej 8.40.6 8.40.8

WEM-15505

Błędna wartość w terminie płatności w fakturze zaliczkowej z odroczonym terminem płatności rozliczoną 

po wskazanym terminie płatności 8.40.6 8.40.8

WEM-15441 Problem z zestawieniem "Magazyn - historia przychodów towarów" 8.40.6 8.40.8

WEM-15437 Korekty nieobrotowe - suma i wartość zakupu 8.40.6 8.40.8

WEM-15304

Problem z zatwierdzeniem zlecenia produkcyjnego przy produkcji z czteroma miejscami po przecinku i 

podłączaniu dostaw dla surowców. 8.40.6 8.40.8

WEM-15040 Dodać nowy parametr w zamówieniach "Przeliczaj wartość w walucie zamówienia po zmianie kursu" 8.40.6 8.40.8
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ID

Podsumowanie dla wersji 8.40.6 Dotyczy 

Wersji

Naprawione 

w Wersji

Aganik 

IssueId

WEM-14422 Podczas dodawania nowego dokumentu handlowego (WDT) przez powiel podstawia błędny kurs waluty. 8.40.4, 8.40.6

WEM-12093 Kurs waluty na zamówieniu walutowym podaje inną datę a bierze inny kurs 8.40.4

WEM-14563

Przy dodawaniu faktury zakupu z zakładki operacje handlowe / zakup lub przez skrót ctrl + z brak opcji PZ 

odłożony w czasie 8.40.6

WEM-14553

Podczas dodawania dokumentu zakupu nalicza się rabat kontrahenta, w poprzedniej wersji rabat nie był 

naliczany. 8.40.4, 8.40.6 3192770

WEM-14533 Błąd uprawnień podglądu dostawców, dostęp do podglądu pomimo braku uprawnień 8.40.6 3192680

WEM-14427 Nie można zmienić magazynu po zalogowaniu się do programu w trakcie remanentu. 8.40.2 8.40.6

WEM-14551 Błędne wartości na oświadczeniu akcyzowym. 8.40.4

WEM-14524 Ręczna numeracja dokumentów i komunikat Proszę wprowadzić numer dokumentu! 8.40.4

WEM-14530

Wydruk Specyfikacji przychodu zbiorczego z dokumentów handlowych dla pozycji powyżej 1000 drukuje 

znaki # zamiast kolejnych wartości 8.40.4 8.40.6

WEM-14570 Błędne grupowanie w generatorze raportów 8.40.6

WEM-14511 Wydruk Specyfikacji realizacji zamówienia - za długie linie poziome 8.40.6

WEM-14569 Wydruk szybki Faktury VAT - nie drukuje się kod kreskowy 8.40.6

WEM-14561

Podczas wystawiania zamówienia rezerwacyjnego elementów dodanych do zlecenia serwisowego 

następuje zmiana jednostek magazynowych. 8.40.6

WEM-13739 Rejestracja dokumentu finansowego z podzielności płatności 8.40.6

WEM-14531

Przy rejestracji SADu jest pole: Nr dokumentu handlowego, po wpisaniu tam nr faktury na wydruku 

pojawia się on w pozycji "Nr sadu:" 8.40.6

WEM-14532 Inne wyliczenie danych nagłówkowych w raporcie Oferta sprzedaży niż programie

WEM-12920 Błąd - nie działa opcja pomiń pozycje, pokaż podsumowanie 8.30.4 8.40.6 2629827

WEM-14602 Filtr Etykiet - Filtruj nieprzypisane - nie działa dla dokumentów zamówień. 8.40.6

WEM-14618 Problem w komunikacji z serwerem bazy danych przy wyborze pracownika 8.40.4 8.40.6 3202282

WEM-14575

Zlecenia serwisowe, widoczne ceny sprzedaży przy braku uprawnień do oglądania cen zakupu i 

sprzedaży. 8.40.6

WEM-14614 Grupowe blokowanie obrotu magazynowego ignoruje usunięty wyróżnik synchronizacji 8.40.4 8.40.6 3202015

WEM-14626 Długi czas grupowego zapisu dokumentów do modułu e-dokumenty 8.40.4

WEM-14581 Po wybraniu daty kursu PLN na dokumencie SAD czyści się pole daty i nie można wprowadzić daty kursu. 8.40.6 3200275
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WEM-14526 Paczki Kurierskie -> brak id transakcji w paczkach 8.40.4

WEM-14670

Błąd przy realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy (utworzony dodatkowo) po 

ustawieniu blokady sprzedaży 8.40.6

WEM-14710 Wapro Mag tworzy dokument PK zamiast FK. 8.40.6

WEM-14713 Wydruk Deklaracja Intrastat - Wywóz - Pole 22 Numer VAT kontrahenta

WEM-14500 Błędna kwota VAT na wydruku przelewu bankowego przy zaznaczonej podzielonej płatności 8.40.6

WEM-14722

Brak słowa "tysiąc" w kwocie wyrażonej słownie na wydruku raportu Faktura VAT - wzór własny jeżeli 

kwota do zapłaty jest równa tysiąc lub wielokrotność tysiąca

WEM-14695 Walutowa cena sprzedaży a cena promocyjna na dokumentach sprzedaży, 8.40.6

WEM-14665 Błędne wyliczanie dokumentów PW przy realizacji zlecenia z wyborem składnika dostawy. 8.40.4 8.40.4, 8.40.6 3206570

WEM-14683 Kolektor Danych- pobieranie danych do bufora artykułów ze stanem 0. 8.40.4 8.40.6

WEM-14744

W przypadku podłączenia WZ do Faktury sprzedaży z zaznaczoną opcją walutowa oraz krajowa i 

utworzeniu do niej korekty na jedną pozycję w dokumencie WZk korygowane są także pozostałe pozycje 

o groszowe wartości 8.40.6

WEM-14758 Widoczność magazynów podczas dodawania dokumentu MM, przy braku dostępu do magazynów. 8.40.6

WEM-14750

Zlecenie produkcyjne - Montaż - jeżeli składnikiem produktu jest "Usługa", do RW i PW jest pobierana 

cena SPRZEDAŻY usługi. 8.40.6

WEM-14799 Widoczność rozrachunków dostawców mimo zablokowania uprawnienia "Oglądanie dostawców" 8.40.6

WEM-14778

Przy korekcie kontrahenta pobierana jest tylko wartość z ostatniego rozrachunku do zwrotu na 

kontrahenta pierwotnego 8.40.6

WEM-14794 Faktura zaliczkowa końcowa - problem z zatwierdzeniem 8.40.4, 8.40.6

WEM-14742

Schowek pozycji dokumentu WZ - brak możliwośći przenoszenia ze schowka pozycji z ceną poniżej ceny 

zakupu 8.40.6

WEM-14786

Włączenie jakiegokolwiek filtra w oknie "Planowany odbiór asortymentu" nie powoduje zmiany w 

nagłówku tego okna oraz po wybraniu opcji suma 8.40.6

WEM-14775 Prośba o dodanie grupwego dodawnia do listy zamienników oraz asortymentu sprzedaży wiązanej 8.40.4 8.40.6

WEM-13755 Błąd w obsłudze numeru serii oraz dat ważności. 8.40.6 3128016

WEM-14810 Dokument Nabycie UE - po zapisie dokumentu zmienia wprowadzony kurs do podatku dochodowego 8.40.6

WEM-14854 Kreator zestawień - nie mieści się pełna nazwa (ścieżka) kategorii wielopoziomowej 8.40.4 8.40.6
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WEM-14846 Błąd przy wykonywaniu archiwum bazy danych z zaznaczoną opcją "RODO - anonimizacja danych " 8.40.4, 8.40.6

WEM-14862

Błędne przeliczanie WZ z powiązanego z dokumentem sprzedaży walutowym/walutowym 

krajowym/dostawa UE 8.40.6

WEM-14798 Brak generacji ddw przy wystaiwnaiu FV z okna sprzedaży detalicznej. 8.40.6

WEM-14896 Powielanie dokumenty zakupu w walucie - po zapisie wprowadzany jest kurs z faktury powielanej 8.40.6

WEM-14923 Poprawa aktualizacji ilości przeniesiono na pozycjach ofert podczas kasowania zamówień

8.40.2, 

8.40.4 8.40.6

WEM-14629 Błędne wyliczanie wartości brutto na dokumencie WZ - wzór własny

WEM-14811 Błąd w zestawieniu magazyn historia przychodów towarów i obliczeniu wartości pozostało 8.40.6

WEM-14661 Błąd w zaokrągleniach w oknie sumy - pole zysk - w miejscu - historia rozchodów oraz w oknie sumowania - przycisk suma 0.01GR8.40.6 2726872

WEM-14547 Błąd przy usuwaniu kontrahenta trigger td3_rachunek_kontrahenta 8.40.6 2719215

WEM-14764 Błąd dzielenia przez zero podczas podłączania zapłaty do rozrachunku 8.40.6

WEM-14747 Nadpisywanie paczek wygenerowanych z zamówienia mimo anulowania edycji paczki 8.40.6

WEM-14375 Dodanie parametru blokującego dodawanie domyślnych uwag dla dokumentu handlowego, jeżeli na zamówieniu już są dodane uwagi8.40.4

WEM-14892 Różnice w wartościach magazynu pomiędzy zestawienie ilościowo-wartościowym, a stanem magazynowym 8.40.4

WEM-14762 Kreator zestawień -> Ranking pozycji asortymentowych ze względu na wysokość obrotów 8.40.6

WEM-14841 Wydruki Faktur Crystal Reports nie uwzględniają historii nazw banku w edycji firmy 8.40.6

WEM-14866 Zapotrzebowanie na widok. 8.40.6 8.40.6

WEM-14963 Podczas tworzenia FN do paragonu komunikat ,,Nieprawidłowa wartość znakowa do określenia obsady" 8.40.6

WEM-14978 Usunąć z połączeń w administratorze połączenia dotyczące WAPRO Mag VAX 8.40.6 8.40.6, 8.40.8

WEM-15006 Przy poprawianiu faktury sprzedaży i próby podłączenia pozycji z zamówienia, z którego są dodane inne pozycje pojawia się komunikat o zablokowanym zamówieniu8.40.6 8.40.6, 8.40.8

WEM-15007 Integracja zamówienia - forma płatności z operatorem płatności. 8.40.6 3232306

ID

Podsumowanie dla wersji 8.40.4 Dotyczy 

Wersji

Naprawione 

w Wersji

Aganik 

IssueId

WEM-14336

Z poziomu edycji artykułu usuwamy indeks katalogowy (handlowy). Po wskazaniu tej samej kategorii 

asortymentowej w polu indeks katalogowy generował się kolejny numer, teraz pole pozostaje puste. 8.40.4

WEM-14263 Po wydrukowaniu paragonu do faktury numer paragonu nadawany jest z numeracji faktury 8.40.2 8.40.2
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WEM-14401

Dokument Oświadczenie odbiorcy wyrobów węglowych - kolumna ma różne nagłówku 

(przeznaczenie/opis) w zależności od wywołania

WEM-14407 Nieprawidłowe rozliczanie rozrachunków - problem z rozbiciem wpłaty 8.40.4

WEM-14258 [P] Błąd filtru daty na oknie historii przychodów i rozchodów 8.40.2, 8.40.4

WEM-14404 Nie można edytować pozycji na zamówieniu w przypadku braku uprawnień do edycji zamówienia 8.40.2 8.40.4 3183549

WEM-14378 Edycja MM i kod egzemplarzowy brak zmiany po edycji MW 8.40.4

WEM-14113

Prośba o rozszerzenie pola na wydruku faktury z ceną j. netto, wartością netto. nie mieści się wartość 26 

500 000,00zł 8.40.4

WEM-14522 Błąd przy eksporcie Faktury VAT do PDF - kolumna Kwota podatku 8.40.4

WEM-14510 Brak ustawienia znacznika walutowy przy filtrze kontrahenta z przypisaną domyślną walutą 8.40.2 8.40.4 3190373

WEM-14469

Przerobić kontrolę podczas wywołania crystalrap.exe z gniazda w taki sposób aby nie odejmowała 

licencji dodatkowej. Traktujemy to jako wywołanie z bieżącej sesji. 8.40.4 8.40.4

WEM-14446 Przy wystawieniu paragonu a następnie FN do tego paragonu występuje błąd 8.40.4

WEM-14448 Brak możliwości zapisania dwóch filtrów z pola dodatkowymi na liście zleceń produkcyjnych 8.40.4

WEM-14460

Błędne wartości na wydruku oraz w widoku operacji handlowych korekty przy korygowaniu wartości 

pozycji o 1 grosz 8.40.4

WEM-14419 Nieprawidłowe rozłączanie rozrachunków. 8.40.4

WEM-14162 Błędne przeliczanie ceny sprzedaży w innej walucie niż wybrana waluta na fakturze walutowej. 8.40.0 8.40.4

WEM-13371 Funkcja sprawdzania dokumentów niezatwierdzonych nie weryfikuje dokumentów zleceń serwisowych 8.40.4

WEM-14246 Błędna cena netto z rabatem na fakturze zakupu w przypadku zmiany trybu sumowania na Brutto 8.40.0 8.40.2, 8.40.4

WEM-14262 Błędna data kursu waluty proponowana dla dokumentów walutowych. 8.40.4

WEM-14290 Błąd podczas uruchamiania Maga po wykryciu nowej aktualizacji 8.40.4 3169286

WEM-14327 komunikat o dacie kursów przy wystawianiu dokumentów handlowych walutowych 8.40.4

WEM-13395 Błędne wyliczanie pozycji kosztorysu na fakturze 8.30.8 8.40.4 3101847

WEM-12920 Błąd - nie działa opcja pomiń pozycje,pokaż podsumowanie 8.30.4 8.40.4 2629827

WEM-14296 [P] Paczki Kurierskie - uzupełnienie pola imię, nazwisko 8.40.4

WEM-14393 Wyszukiwanie artykułu wg lokatora- dokładnie pasującego - parametr w konfiguracji użytko. 8.40.4

WEM-13896 Problem z wpisaniem wartości brutto w oknie dodawania pozycji dokumentu handlowego. 8.40.4



WEM-14372 Export do Excela przy włączonej opcji [ilości bez przecinka] 8.40.4

WEM-14377 Wydruku 'Zestawienie zleceń serwisowych' kończy się błędem 8.40.2 8.40.4

WEM-14389 Filtr dokumentów ' Poprzedni miesiąc' nie działa 8.40.4

WEM-14397

Ucięty numer NIP płatnika (po 9 znaku) na wydruku systemowym Faktura VAT (typ dokumentu Dostawa 

UE) jeżeli płatnik też jest kontrahentem UE 8.40.4

WEM-14398

Na wydruku raportu Faktura VAT WDT - wzór własny - polsko -angielski dla płatnika (kontrahent UE) nie 

drukuje przedrostka VAT UE 8.40.2

WEM-14307 Przywrócenie usuniętego indeksu katalogowego przy wyborze tej samej kategorii 8.40.4

WEM-14318

Po zwiększeniu wielkości czcionki w konfiguracji użytkownika, w rozrachunkach, kolumna "Pozostało", 

"Konto FK" oraz "Pozostało", czcionka nie zwiększa się 8.40.4

WEM-14306 Dokument finansowy rozlicza rozrachunki różnych kontrahentów 8.40.4

WEM-14319 Zmiana nr dokumentu finansowego powiązanego z rozrachunkiem nie powoduje zmiany nr rozrachunku 8.40.4

WEM-14324 Nie działa opcja "Nie drukuj terminu płatności" w edycji wariantu wydruku Rachunku zwykłego 8.40.4

WEM-14326

Po przeniesieniu artykułu dokumentem MM z magazynu, który nie jest objęty synchronizacją na 

magazyn synchronizowany z innymi, to ten artykuł nie pojawia się na pozostałych magazynach 

synchronizowanych. 8.40.4

WEM-14343 Nie odświeża się tabela dodatkowa w kartotece kontrahenta 8.40.4

WEM-14337 Przy grupowym zapisie do pliku korekt do paragonu nie zapisuje się plik. 8.40.2 8.40.4

WEM-14348

Przy ustawieniu domyślnego typu dokumentu (inny niż faktura sprzedaży) dla dokumentów handlowych 

przy drugim dokumencie podstawia się faktura sprzedaży 8.40.2 8.40.4

WEM-14349 Błędny format pola dodatkowego po aktualizacji 8.40.4

WEM-14351 Na pozycjach kosztowych zlecenia serwisowego nie ma wywołania tabeli dodatkowej. 8.40.4

WEM-14310 Luka- Możliwość poprawianie pozycji w dokumencie PZ/WZ - gdy te pochodzą z dokumentów WNT/WDT 8.40.4

WEM-14311

Wydruk spisu z natury – na wydruku pozycje są sortowane tylko po nazwie jeżeli w konfiguracji wariantu 

wydruku ustawimy wydruk bez cen. 8.40.4

ID

Podsumowanie dla wersji 8.40.2 Dotyczy 

Wersji

Naprawione 

w Wersji

Aganik 

IssueId

WEM-14239 Data płatności korekty zaliczki odroczonej pobierana jest z faktury zaliczkowej nie z korekty 8.40.2

https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-11736


WEM-14064 Paczki-> brak zamiany statusu i nie pobiera informacji o numerze przesyłki 8.40.0

WEM-14252 Obsługa gniazd przed i po wydruku dla wyboru raportu paragonu z listy raportów (fiskalizacja faktury) 8.40.2

WEM-14113

Prośba o rozszerzenie pola na wydruku faktury z ceną j. netto, wartością netto. nie mieści się wartość 26 

500 000,00zł

WEM-8935 Drukarka etykietująca problem z zapisywaniem etykiety towarowej 8.00.6 8.40.0

WEM-14175 Błędny gabaryt na etykiecie (zawsze B) niezależnie od konfiguracji paczki (operator ) 8.40.0 8.40.2

WEM-13694 Paczki i forma płatności pobranie - nie przenosi pobrania dla nazwy formy np. płatność za pobraniem 8.40.0 3124570

WEM-14177 Gniazda rozszerzeń dla oferty - update czyści wszystkie pola dodatkowe pozycji 8.40.0,

WEM-14160

AKC-WW uwzględnieni są kontrahenci zwolnieni z akcyzy, a  nie uwzględnia się kwota należnej do 

zapłacenia akcyzy kontrahentów płacących akcyzę. 8.40.0

WEM-14237

Błędna wartość pierwotnej faktury, przy drugiej i kolejnej korekcie na wydruku faktury korygującej -

Crystal Reports 8.40.0

WEM-14222

Po włączeniu remanentu cząstkowego i utworzeniu nowego remanentu cały magazyn jest w trybie 

remanentu 8.40.0 8.40.2

WEM-14217

Podczas rozliczania rozrachunku po stronie Maga np: KP do symbolu płatności trafia w numerze 

przecinek który blokuje rozliczanie po stronie Fakir 8.40.2

WEM-14216 Blokowanie sprzedaży przez remanent cząstkowy 8.40.2 3164320

WEM-12517 Wydruk Faktury Vat ucina zawartość pola dodatkowego 8.40.2

WEM-14121

Po edycji faktury i dodaniu nowej pozycji nie następuje automatyczne rozliczenie pomimo włączonego 

generowania KP dla wybranej formy płatności, dodana wartość pozostaje nierozliczona 8.40.2

WEM-14116 Split Payment- nie można zaksięgować przelewu obcego z kwotą VAT większą niż 23% 8.40.2

WEM-14140 Przy pobieraniu walut forint (Węgry) pojawia się przekłamanie w wartości. 8.40.0

WEM-14197 informacja o wartości paragonu w oknie sprzedaży detalicznej 8.40.2

WEM-14180 Rozliczanie podzielną płatnością 8.40.2 3161534

WEM-14184

Przy pierwszym wydruku/podglądzie korekty sprzedaży zmienia się opis - dotyczy faktury - bez zmiany 

parametrów wydruku 8.40.2 3162031

WEM-14101

Na systemach operacyjnych z Windows XP komunikat podczas uruchamiania Wapro Start: Wapro 

Start.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32 8.40.2

WEM-13815

Błąd w komunikacie ostrzegającym o cenie (komunikat w załączniku) podczas poprawiania pozycji na 

korekcie sprzedaży jeśli w nazwie asortymentu jest % 8.40.2



WEM-14083 Problem z poprawą dokumentów finansowych 8.40.2

WEM-13614 WZ wydruk zbiorczy 8.40.0

WEM-13982 Brak obsługi skrótów w pulpicie informacyjnym 8.40.0

WEM-14099

Komunikat przy wyborze kontrahenta z dokumentu handlowego/magazynowego/zamówienie - Problem 

w komunikacji z serwerem bazy danych. Spróbuj ponownie. 8.40.2

WEM-14109 Komunikat błędu przy imporcie FV ECOD XML 8.40.0

WEM-14110 Edycja dokumentów z formą płatności gotówka 8.40.0

WEM-14123 Brak możliwości wywołania magowej przeglądarki zdjęć z listy szczegółów artykułu. 8.40.0

ID

Podsumowanie dla wersji 8.40.0 Dotyczy 

Wersji

Naprawione 

w Wersji

Aganik 

IssueId

WEM-13708 Pole uwagi na PW które powstało do ZLM. Na liście powiązanych RW ucina dane po 30 znakach 8.40.0

WEM-13692 Grupa cenowa kontrahenta - kopiowanie cen indywidualnych, uwzględnia tylko wybrany rekord 8.40.0 3124777

WEM-13697 Ustalenie ceny zakupu i daty z ostatniej dostawy pobiera ost. cenę sprzedaży 8.40.0

WEM-13774 Mimo nadanych uprawnień w programie Mag , komunikat w JPK o braku uprawnień do zalogowania 8.31.2,8.40.0

WEM-13728 Przy grupowej wysyłce faktur mailem drukuje faktury zamiast wysyłać 8.40.0

WEM-14045 Import XML - Nieprawidłowa liczona cena dla towarów z przelicznikiem 8.40.0 3146224

WEM-13686 Integracja numeru przesyłki z abStore 8.40.0 2666501

WEM-13744 Podsumowanie faktury w pliku XML - format ECOD - nie obsługuje odwrotnego obciązenia 8.31.2 8.31.2,8.40.0 3129526

WEM-12484 Import zdjęć do bazy Mag – Importuj do bazy dla zaznaczonych. 8.40.0

WEM-13714

Drzewo filtrów zamówień i brak dodania dokumentu do bufora zamówień na głównym poziomie drzewa 

Bufor zamówień 8.40.0

WEM-13770

Podczas kopiowania wariantów wydruku między użytkownikami, nie kopiuje się oznaczenie domyślnego 

wariantu. 8.40.0 3133242

WEM-13594 Uprawnienia - przy braku dostępu do widoku cen użytkownik widzi je na korekcie 8.40.0

WEM-11945 Forma płatności na PA do FS zaliczkowej drukowana jest gotówka do wpłaty bankowej 8.40.0 1985959

WEM-13900 Nie działa funkcja "Wyślij e-mail do zaznaczonych kontrahentów" jeśli dodany jest załącznik 8.40.0

WEM-13813 Błędny wydruk rachunku wirtualnego na dokumentach sprzedaży 8.40.0

https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-11736
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13692
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13697
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13774
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13728
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-14045
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13686
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13744
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-12484
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13714
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13770
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13594
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-11945
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13900
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13813
https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-13982


WEM-13982 Brak obsługi skrótów w pulpicie informacyjnym 8.40.0

WEM-13698 Nieprawidłowo przypisywana osoba zamawiająca podczas dodawania kontrahenta przez WAPRO B2C 8.40.0

WEM-13884 Wydruk Rachunek - nie działają ustawienia edycji wariantu. 8.40.0 3141795

WEM-13925 Suma skojarzonych płatności - nie widać dokumentów finansowych częściowo rozliczonych 8.40.0 2683528

WEM-13987 Dodać korektę dok. handlowego umożliwiającą zmianę kontrahenta 8.40.0 8.40.0

WEM-13940 Brak numeru serii/daty ważności dla dostaw towarów pochodzących z korekt nierejstrowanych 8.40.0

WEM-13890

Dodać mechanizm przepinania dostaw w trakcie wystawiania korekty dok. zakupu, który został 

rozchodowany 8.40.0 8.40.0

WEM-13941 Dodawanie pustych znaków (spacji) do tematu wiadomości. 8.40.0

WEM-13676 Błędne formatowanie kwoty VAT w e-przelewie. 8.31.2,8.40.0

WEM-12634 Błędny wydruk na stopce paragonu z drukarki Postnet Thermal HD 8.30.2 8.40.0 3028831

WEM-13863

Nie można dodać rabatu kwotowego na korekcie sprzedaży - W wyniku zaokrąglenia rabat/narzut 

kwotowy musi wynosić 0 8.40.0

WEM-13765

Przy generowaniu paczki z zamówienia od odbiorcy pole "Punkt nadania" nie jest uzupełniane 

automatycznie. 8.40.0

WEM-13514 Podgląd cen - Ostatnia cena kontrahenta - pokazuje nieprawidłową cenę 8.40.0

WEM-13788

W wariancie Biznes brak możliwości wyboru ceny na dokument handlowy/zamówienie w innej walucie 

niż PLN. 8.40.0

WEM-12961 Błędna forma płatności na dokumencie handlowym realizowanym na podstawie paragonu 8.40.0

WEM-13862 Błędne prezentowanie danych w tabeli dodatkowej. 8.31.2,8.40.0 3142605

WEM-13712 Błędne działanie parametru konfiguracji firmy „Rozliczanie dokumentów gotówkowych” – Ręcznie 8.40.0

WEM-13793

Mimo zaznaczenia w danych handlowych kontrahenta opcji "Preferowana podzielona płatność" nie jest 

ona proponowana przy rozliczaniu rozrachunku. 8.40.0

WEM-13824 Brak możliwości wydruku nr SWIFT rachunku bankowego na dokumencie rachunek zwykły. 8.40.0

WEM-13717 Znikające uwagi z PZ - generowanej do SAD-u 8.31.2 8.40.0

WEM-13627 Problem z wyborem z dostawy - Okno sprzedaż detaliczna 8.40.0 3114367

WEM-9612

W przypadku dodania własnej formy płatności, której długość nazwy przekracza limit dopuszczalny w 

protokole komunikacyjnym urządzenia paragon fiskalny z urządzenia nie drukuje się. Transakcja zostaje 

anulowana. 8.10.0 8.40.0
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https://jira.assecobs.pl/browse/WEM-12961
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WEM-13613

Filtry zleceń produkcyjnych – nie działają zapisane flirty z parametrami dotyczącymi pół dodatkowych 

zlecenia produkcyjnego. 8.40.0

WEM-13678 Problem z dodaniem deklaracji akcyzowej 8.31.2

WEM-13585 Informacja o jednostce miary podczas edycji pozycji dokumentu 8.40.0

WEM-13777 Realizacja zamówień na WZ - wyświetla zamówienia o statusie Y i A 8.31.2,8.40.0

WEM-13570

Po ponownym wywołaniu okna drukowanie raportu i wybraniu Wyślij jako e-mail nie pojawia się okno 

nowej wiadomości e-mail 8.31.0

WEM-13741 Nie widać na liście dokumentów magazynowych nazwy magazynu - pokazują się gwiazki. 8.40.0 3128970

WEM-13669 Brak możliwości dodania dokumentu finansowego z opcją "generuj zapis w rozrachunkach". 8.31.2

WEM-13666 Błąd przy robieniu bilansu otwarcia w nowej bazie 8.31.2,8.40.0
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