Uwagi do instalacji wersji 1.12 – 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) - zawierają dane, podstawowy transport
konfiguracyjny opublikowano z wersją 1.02 (ED2K900031), aktualizacja z wersją 1.07
(ED2K900068), 1.10 (ED2K900077), 1.12 (ED2K900085).
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 i 1.12 jest obowiązkowa. Przykładowo dla systemu z
wersją 1.03 należy wczytać transport Workbench z wersji 1.05 (można pominąć 1.04) i dopiero wersję
1.12 (można pominąć 1.06, 1.07, …, 1.11).
Instalacja wersji 1.12:
a) na systemie musi być już zainstalowana wersja 1.05, czyli muszą być wczytane (co najmniej)
transporty:
• ED2K900051 Kreator JPK 1.05 (Workbench)
• ED2K900031 Kreator JPK 1.02 (Customizing)
• Zalecane ED2K900068 Kreator JPK 1.07 (Customizing)
• Zalecane ED2K900077 Kreator JPK 1.10 (Customizing) /SICONS/JPKXJPK
b) import nowego transportu Workbench:
• ED2K900084 Kreator JPK 1.12 (Workbench)
c) wykonanie rzeczywistej migracji danych kreatora do wersji 1.12 (oddzielna instrukcja w pliku
Kreator JPK dla SAP 1.12 - Instrukcja migracji do VAT2 PL), utworzony transport konfiguracyjny należy
zwolnić i przenieść na kolejne systemy
d) import nowego transportu konfiguracyjnego
• ED2K900085 Kreator JPK 1.12 (Customizing) - VAT(2)

W wersji 1.12 wprowadzono następujące zmiany:
Rozwiązane usterki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JPK MAG - Wyłączenie zapisu magazynów bez dokumentów
JPK MAG - Włączenie ruchów 105/106 do raportowania
JPK MAG - Obsługa znacznika XAUTO
JPK MAG - Modyfikacja algorytmu odczytu opisu MPK
JPK WB - Zmiana sortowania pozycji w ALV dla pozycji wyciągów bankowych
JPK WB – Zmiana wyświetlania danych w ALV dla WB (przecinki, waluty)
JPK WB – Usunięto problem salda ze znakiem minus w XML
JPK MAG - Rozszerzenie opisu dostawcy/odbiorcy o dodatkowe atrybuty z danych
podstawowych (pola NAME3/NAME4)
JPK MAG – Poprawa mechanizmu importu z pliku zewnętrznego
JPK MAG – usunięto problem ze znakiem minus w pliku xml
JPK MAG – Skorygowano problem z podwójnym tagiem PZ w xml
JPK KR – Włączenie sortowania dla ZOiS oraz dla dziennika operacji

•
•
•
•
•
•
•

JPK KR – korekta selekcji dokumentów dla ZOiS
JPK KR – Dodano filtr dla pozycji planowanych przy odczycie tabel sumarycznych
JPK VAT – Korekta wyliczenia pozycji dwie linie vat należnego z tym samym kodem i po tej
samej stronie
JPK FA – Uzupełnianie par pól wymaganych w XML, w przypadku braku wartości jednego z
nich
APPL – Usunięto short dump przy usuwaniu pliku z serwera w przypadku braku uprawnień
APPL – Odczyt miejscowości z pola ADRC-HOME_CITY lub w przypadku braku z pola ADRCCITY1
APPL – Poprawa wczytania logów z eTransfer przy potwierdzaniu xml generowanych z wielu
źródeł

Nowe funkcjonalności:
•
•
•
•

Rozszerzenie konfiguracji o numer wersji dla tabel ogólnych
Rozszerzenie konfiguracji tabel VAT o numer wersji
Dodanie numeru wersji do dokumentu kontroli
JPK VAT – Obsługa nowej struktury VAT (obowiązującej od 01.01.2017)

Remarks to installation v 1.12 – 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), 1.10
(ED2K900077) and 1.12 (ED2K900085).
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 1.11 could be imported (1.04, 1.06, 1.07,
…, 1.11 could be skipped).
For version 1.12:
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)
• Recommended ED2K900077 Kreator JPK 1.10 (Customizing) /SICONS/JPKXJPK
b) import new Workbench request:
• ED2K900084 Kreator JPK 1.12 (Workbench)
c) perform data migration to version 1.12 in production mode (separate manual in file Kreator JPK dla
SAP 1.12 - Migration to VAT2 Guide EN), release created customizing transport request and import it
on following systems
d) import new Customizing request:
• ED2K900085 Kreator JPK 1.12 (Customizing) - VAT(2)

In v. 1.12 the following changes were implemented:
Problems solved:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JPK MAG – Switch off storing of warehouses data without documents
JPK MAG – Material movements 105/106 included into reporting
JPK MAG – Handling of XAUTO indicator
JPK MAG – Changed algorithm of reading the CostCenter description
JPK WB – Changed items sorting in ALV for bank statement items
JPK WB – Changed data formats in ALV for bank statements (commas, currencies)
JPK WB – Corrected issue of balance with minus sign in XML
JPK MAG – Additional attributes from master data for Vendor/Customer description (fields
NAME3/NAME4)
JPK MAG – Improvement of the mechanism of import from an external file
JPK MAG – Corrected issue of balance with minus sign in XML
JPK MAG – Corrected issue with a double tag of PZ in XML
JPK KR – Included sorting for ZOiS and for the Document journal
JPK KR – Corrected documents selection for ZOiS

•
•
•
•
•
•

JPK KR – Added a filter for the planned items when reading the summary tables
JPK VAT – Correction of the items calculation - two lines of tax due on the same code and the
same side
JPK FA – Refilling pairs of fields required in XML, in the absence of one of them
APPL – Removed short dump when removing the file from the server in the absence of
authorization
APPL – Reading the city from the field ADRC-HOME_CITY if filled instead of the field ADRCCity1
APPL – Improving the load of eTransfer logs during the confirmation of XML generated from
multiple sources

New features
•
•
•
•

Extended configuration – version number for general tables
Extended configuration – version number for VAT tables
Version number in Tax audit document
JPK VAT – New VAT structure (obligatory from 01.01.2017)

