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Aktualizovaný číselník SK ISCO-08 pre štatistiky ISCP TREXIMA

Na stránke spoločnosti Trexima bola zverejnená informácia o aktualizovanej vyhláške ŠÚ SR č. 384/2015,
ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016 s tým, že údaje za 1.Q. 2016 už budú zberané podľa novej verzie
SK ISCO-08. Informácia o tejto skutočnosti bola od spoločnosti Trexima doručená aj niektorým
spravodajským jednotkám.
V tejto súvislosti bol v systéme Humanet aktualizovaný číselník S002109 SK ISCO-08.
UPOZORNENIE: Skontrolujte údaj v políčku SK ISCO-08 na záložke Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky.
V prípade, že údaj nie je vyplnený - lebo platnosť pôvodne vybranej položky číselníka bola ukončená vyberte do políčka novú položku. Až potom môžete spracovať štatistiku Trexima Mzdy pre I.Q.2016 resp.
Trexima Platy pre príslušné obdobie roka 2016.
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Vylepšenie vlastností ovládacieho prvku výberové políčko (dropdown)

Ak je v číselníku výberového políčka do 10 položiek, pruh s navigáciou (modrý pásik so šípkami
vpravo/vľavo na pohyb medzi stranami s položkami) sa už nezobrazuje. Naďalej platí, že pre vyhľadanie
požadovanej položky sa použije kláves šípka hore/ šípka dole, alebo sa do políčka začne vpisovať hľadaný
textový reťazec. Pre výber položky sa použije kláves ENTER alebo výber položky myšou.
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Ak chcete zmeniť položku vo výberovom políčku, kliknite do políčka, potom na kláves ESC, text v políčku sa
odstráni a môžete buď šípkou začať vyberať zo zoznamu položiek, alebo začať písať reťazec a vybrať
položku zo zobrazenej množiny.

Ak je v číselníku výberového políčka viac ako 10 položiek, medzi stranami s položkami sa môžete pohybovať
buď klávesom šípka doprava/ šípka doľava, alebo klikaním na šípky v pruhu s navigáciou (modrý pásik so
šípkami), alebo držaním klávesu šípka dole/ šípka hore, kedy sa posúvate postupne aj na položky na ďalších
stranách.

Ak sa podľa zadaného reťazca položka v číselníku nenachádza, systém zobrazí hlášku.

3

Oprava chyby zobrazovania textu v hlavičke výplatnej pásky typu ŠSaVS

V hlavičke výplatnej pásky typu ŠSaVS bola opravená chyba zobrazovania textu Vym. základ.

Ing. Martina Lapšová, produktový manažér, Mado spol. s r. o.
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