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Zmiany w oprogramowaniu systemu
Zmiany w oprogramowaniu systemu

eCorpoNet dla wersji „1.10”

WERSJA: 1.10.9
Operacje > Przelewy > Dodaj przelew > Faktura VAT 
Lista rachunko� w > Historia/Biez"ące
Poprawa moz" liwos�ci wyboru kontrahento� w

WERSJA: 1.10.8
Tabele pomocnicze > Kontrahenci > Import 
Dodanie moz" liwos�ci importu kontrahento� w z systemo� w DEF i Novum

EDIAG
Kontrahenci > Lista kontrahento� w
Dodanie moz" liwos�ci importu kontrahento� w z systemo� w DEF i Novum
Dodanie moz" liwos�ci usunięcia kontrahento� w 

PADM
PADM > Autoryzacja > Ogo� lne > Wys�lij  hasło SMS do wszystkich
Opcja umoz" liwia reset i wysłanie nowego hasła do wszystkich dołączonych
podczas migracji logino� w
Reset NIE dotyczy logino� w juz"  istniejących i pracujących w systemie

WERSJA: 1.10.7
Profil > Dealing BPS
Dodanie moz" liwos�ci włączenia usługi dla kaz"dej pary klient - login

WERSJA: 1.10.6
Profil > Zło� z"  wniosek
Przeniesienie przycisku „Zło� z"  wniosek” z Profil > Zło� z"  wniosek do sekcji Wnioski
Zmiana nazwy przycisku „Zło� z"  wniosek” na „Wakacje kredytowe”
Profil > Wakacje kredytowe
Złoz"one wnioski widoczne dla klienta
Profil > Wniosek o tarczę
Zmiana nazwy przycisku „Wniosek o tarczę” na „Platforma Eximee”
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WERSJA: 1.10.5
Operacje > Przelewy > Import > Z pliku Videotel 
Dotychczasowy format videotel faktura vat opisany w dokumentacji uz"ytkownika w rozdziale: 
„A.2 Format pliku Videotel” zostaje zmodyfikowany.
Zmiana jest spowodowana brakiem moz" liwos�ci importu videotel US (wpłynęło na to dodanie 
obsługi videotel z vat). 
Plik w formacie videotel z vat wczytany w nieaktualnym dla wersji 1.10.5 formacie zostanie 
zaimportowany jako przelew zwykły a nie jako faktura VAT!
Nowy format dla videotel vat jest opisany w najnowszej dokumentacji systemu eCorpoNet w 
rozdziale: A.2 Format pliku Videotel.
Dokumentacja i opis zmian są dostępne na platformie e-learningowej.

Zmiany dotyczą importu videotel faktura vat.
Ze względu na znikomą popularnos�c� tego formatu (videotel z vat) Pan� stwa klienci 
najprawdopodobniej nie korzystali z tej funkcjonalnos�ci.
Bez względu na powyz"sze, zmiany zostają opisane i nalez"y poinformowac� kliento� w.

Lista rachunko� w > Historia > (zaznaczamy pozycję) 
Przywro� cenie poprawnego działania skro� to� w klawiaturowych. Stwo� rz przelew (Ctrl+2), Drukuj 
wto� rnik > Otwo� rz (Ctrl+2),  Drukuj wto� rnik > Zapisz (Ctrl+Shift+P)

PADM
PADM > Regulaminy / Wnioski > Wnioski 
Dodano kolumny: Kod os. pierwszego pobrania,  Kod os. ostatniego pobrania,
Data pierwszego pobrania, Data ostatniego pobrania.
Pierwsze dwa pola będą zawierały 3 pierwsze znaki z loginu w padm kto� ry pobrał wniosek.

Uprawnienia > Role > Edycja
Dodano moz" liwos�c� nadawania uprawnien�  dotyczących wniosko� w o wakacje kredytowe. 
Pracownikowi moz"na nadac�/odebrac� uprawnienia do wejs�cia w: 
 Padm > Regulaminy / Wnioski > Wnioski („wakacje kredytowe”)

WERSJA: 1.10.4
Wnioski > Wniosek o tarczę 
Dodanie obsługi rolniko� w z numerem regon
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Poprawa obsługi polskich znako� w

WERSJA: 1.10.3
Wnioski > Wniosek o tarczę 
poprawka dla połączen�  w obsłudze wniosko� w o tarcze PFR

WERSJA: 1.10.2
Wnioski > Wniosek o tarczę 
Nowa opcja w menu umoz" liwiająca składanie wniosko� w związanych z tarczą antykryzysową. 
Jest to opcja niezalez"na od poprzedniej: „Zło� z"  wniosek”
Parametr umoz" liwiający włącznie/wyłącznie:
parametr:eximee.enabled
true=włączono
false=wyłączono
Zmiana parametru zostanie uwzględniona po restarcie systemu eCorpoNet 

PADM
PADM > Parametry > Zarządzanie
Dodano parametr umoz" liwiający włączenie/wyłącznie widocznos�ci przycisku „Zło� z"  wniosek” 
Mowa tutaj o opcji umoz" liwiającej wysyłanie wniosko� w w formacie PDF dotyczących np. Wakacji
kredytowych.
Parametr: submit.visible
true=włączono
false=wyłączono
Zmiana parametru zostanie uwzględniona po restarcie systemu eCorpoNet 

WERSJA: 1.10.1
Profil > Zło� z"  wniosek 
Poprawa komunikatu potwierdzającego przesłanie wniosku 

WERSJA: 1.10.0
Wersja 1.10 przywraca obsługę strony serwisowej wys�wietlającej komunikat: „Serwis 
niedostępny!” w trakcie prac konserwacyjnych/serwisowych. Komunikat dla kliento� w
o planowanych pracach moz"na dodac� poprzez PADM Komunikaty > Obsługa > Dodaj 
Wersja 1.10 zawiera aktualizację biblioteki jquery do wersji 3.4.1

Profil >   Zło� z"  wniosek   
Dodano moz" liwos�c� składania wniosko� w takich jak np. Wakacje kredytowe. 
Odbio� r wniosku w Padm > Regulaminy / Wnioski > Wnioski 
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Lista rachunko� w > Historia > Stwo� rz przelew
Dodano moz" liwos�c� tworzenia dyspozycji przelewu z historii dla faktury vat

PADM
Parametry > Zarządzanie
Zakon� czenie procesu migracji moz" liwych do przeniesienia parametro� w z pliko� w 
konfiguracyjnych do bazy danych. Dodatkowo porządkowanie kwestii widocznos�ci parametro� w 
w PADM, ograniczona zostaje widocznos�c� wpiso� w konfigurowanych jednorazowo podczas 
wdroz"enia np.:  ecorponet.ejb_path lub parametro� w związanych z nie uz"ywanymi juz"  listami TAN

Regulaminy / Wnioski > Wnioski 
Moz" liwos�c� odebrania i zapisania wniosku złoz"onego przez klienta
UWAGA !!! Nie wolno zapisywać/otwierać załączników na serwerze. Stacja robocza, gdzie 
załączniki są pobierane i przesyłane powinna być odpowiednio zabezpieczona

Autoryzacja > Powiadomienia SMS
Wybranie pozycji : Powiadomienia SMS dla loginu bez przypisanego numeru telefonu lub bez 
wybrania konkretnego loginu będzie skutkowało komunikatem:
„Nie wybrano loginu lub login nie posiada przypisanego numeru telefonu”

Poniżej zmiany z wersji 1.9.x w celu łatwiejszego śledzenia ostatnich zmian 
z poprzedniej wersji:

WERSJA: 1.9.22 + wymiana danych: 1.9.8
Rachunki > Lista > zaznaczamy rachunek > Biez"ące > Wydruk

Przywro� cenie sortowania wg. kolejnos�ci księgowania operacji

Operacje > Przelewy > Dodaj przelew > Faktura VAT 
Dodanie obsługi przycisku „Zapisz i dodaj następny ”

Operacje > Przelewy > Dodaj przelew > Faktura VAT
Uwzględnianie zastosowanej kolejnos�ci rachunko� w wybieranych do obciąz"en�
Kolejnos�c� okres�lana jest po wejs�ciu w Profil > Kolejnos�c� rachunko� w
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PADM
PADM > Autoryzacja > Adresy IP
Zablokowanie moz" liwos�ci dodawania pustych wartos�ci
Uwaga! Konieczne wyczyszczenie cache java na stacji na kto� rej jest uruchamiany Padm
PADM > Regulaminy > Zarządzanie > Dodaj wersje 
Maksymalna wielkos�c� importowanego pliku to 10 MB

Wymiana danych 1.9.8
Pomijanie dokumento� w ze zbioro� wki o numerze 0
Usprawnienie mechanizmu kopiowania danych banko� w zagranicznych

WERSJA: 1.9.21
Rachunki > Lista > zaznaczamy rachunek > Biez"ące
Przywro� cenie poprawnego działania filtra operacji.
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