Uwagi do instalacji wersji 1.10 – proszę zapoznać się przed instalacją wersji!

Uwaga: przed instalacją wersji należy zapoznać się z instrukcją instalacji
(wyciąg z instrukcji poniżej)

Instalacja Kreatora JPK dla SAP obejmuje:
• Zlecenie transportowe workbench (Workbench) – zawiera obiekty repozytorium ABAP.
• Zlecenie transportowe konfiguracji (Customizing) - zawieraja dane, podstawowy transport
konfiguracyjny opublikowano z wersją 1.02 (ED2K900031), aktualizacja z wersją 1.07
(ED2K900068) oraz 1.10 (ED2K900077).
Najpierw należy zaimportować transport Workbench, a następnie konfiguracyjny (jeżeli jeszcze nie
był wczytywany przy instalacji wcześniejszej wersji). Wystarczy wczytać transport Workbench dla
aktualnej wersji, przy czym instalacja wersji 1.05 jest obowiązkowa. Przykładowo dla systemu z
wersją 1.03 należy wczytać transport Workbench z wersji 1.05 (można pominąć 1.04) i dopiero wersję
1.10 (można pominąć 1.06, 1.07, …).

Instalacja wersji 1.10:
a) na systemie musi być już zainstalowana wersja 1.05, czyli muszą być wczytane (co najmniej)
tranporty:
• ED2K900051 Kreator JPK 1.05 (Workbench)
• ED2K900031 Kreator JPK 1.02 (Customizing)
• Zalecane ED2K900068 Kreator JPK 1.07 (Customizing)
b) import nowego transportu Workbench:
• ED2K900076 Kreator JPK 1.10 (Workbench)
• ED2K900077 Kreator JPK 1.10 (Customizing) /SICONS/JPKXJPK

W wersji 1.10 wprowadzono następujące zmiany:

1. Poprawa funkcjonalności kopiowania plików XML na PC
2. Usunięto problem z otwieraniem dokumentów bez źródeł danych
3. Zmiana sposobu wyświetlania listy XML, umożliwiono wyświetlanie dla szerszej gamy
serwerów.
4. Zmiana generowania atrybutu schemalocation w plikach XML
5. Poprawiono sortowanie danych dla JPK VAT
6. włączenie logowania zmian dla tabeli /SICONS/JPKXDEF
7. zmiana elementu danych dla kwoty operacji, aby nie występowało przepełnienie przy
sumowaniu
8. Poprawiono sumowanie wartości wg stawek JPK FA, stawki zwolniona i 0% były wykazywane
razem

Remarks to installation v 1.10 – please read carefully before installation!

Attention: before the installation please read installation manual
Installation of SAF-T Creator includes:
• Workbench requests (Workbench) – containing ABAP objects.
• Configuration requests (Customizing) – containing data, request ED2K900031 has been
published with version 1.02 and update published with version 1.07 (ED2K900068) and 1.10
(ED2K900077).
First Workbench transport request should be imported, then Customizing transport request (if it
won’t be installed ealier with one of previous versions). It is not neccesary to import workbench
request (all published version) but request ED2K900051 (1.05) must be imported. For example, if
1.03 is already imported then Workbench request 1.05 and 1.10 could be imported (1.04, 1.06, 1.07,
… could be skipped).
For version 1.10:
a) version 1.05 must be already installed, transport request than had to be imported:
• ED2K900051 Kreator JPK 1.05 (Workbench)
• ED2K900031 Kreator JPK 1.02 (Customizing)
• Recommended ED2K900068 Kreator JPK 1.07 (Customizing)
b) import new Workbench request:
• ED2K900076 Kreator JPK 1.10 (Workbench)
• ED2K900077 Kreator JPK 1.10 (Customizing) /SICONS/JPKXJPK

In v. 1.10 the following changes were implemented:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Repair of downloading xml files to PC.
Problem with opening documents without data sources is solved.
XML displaying is now available for wider range of servers.
Change for xml attribute schemalocation.
Correction of data sorting JPK VAT
Change log was enabled for table /SICONS/JPKXDEF
Operation amount data element of accounting books journal was extended.
Fixed summation value by JPK_FA rates, rates ZW and 0% were reported together.

