W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.004.02) oraz systemu
SJO BeSTI@ (1.02.004.02).
Jednocześnie informuję, iż wraz z aktualizacją systemu został otwarty okres sprawozdawczy IV kw.
2011 r.
Wersje te zawierają w szczególności poprawiony formularz zestawienia zmian w funduszu (F-ZZF),
w którym usunięto pole automatycznie wyliczane dla wiersza I.
Ponadto zawiera także następujące istotne zmiany:
1. Zoptymalizowano bazy danych w zakresie modułu uchwał
2. W bilansie jednostkowym poprawiono regułę kontrolną 'aktywa, zgodność: B.III = B.III.1.1 +
B.III.1.1 + B.III.1.3 + B.III.1.4'
3. Przy stosowaniu czytnika kodów kreskowych - ustawienie znacznika "Poprawny znacznik" nie
generuje już komunikatu o tym, że ustawienie statusu jest nieodwracalne
4. Uniemożliwiono edycję znacznika dot. podpisu wiążącego prawnie gdy sprawozdanie jest już
wysłane
Dodatkowo z bazy MF w dniu dzisiejszym została wysłana aktualizacja reguł kontrolnych polegająca
na uniemożliwieniu wysłania przez JST sprawozdań niespójnych rachunkowo:
- Rb-Z z Rb-UZ
- Rb-PDP z RB-27s
W związku z tym wzrosła liczba błędów które uniemożliwią JST wysyłkę sprawozdań do RIO.
Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji w której z JST wychodzą sprawozdania spójne rachunkowo
i logicznie.
Ze względu na możliwość wystąpienia błędów wersję tą należy traktować wyłącznie jako wersję
przejściową.
W tych jednostkach organizacyjnych które otworzyły IV kwartał 2011 r. w poprzedniej wersji systemu
SJO Bestia (a więc mają wygenerowany błędny formularz F-ZZF) konieczne będzie zastosowanie
następującej procedury:
1) Należy pobrać plk aktualizacyjny dla systemu SJO do wersji 1.02.004.02 ze strony
www.rio.gov.pl lub ze strony www.budzetjst.pl
2) Dokonać aktualizacji systemu poprzez pobrany plik
3) Po aktualizacji zaleca się restart systemu
4) Uruchomić system SJO BeSTi@
5) Usunąć sprawozdanie F-ZZF funkcją usuń dostępną na liście sprawozdań
6) Uzupełnić wykaz sprawozdań funkcją „Uzupełnij sprawozdania” dostępną po kliknięciu
prawym przyciskiem myszy na gałęzi „IV kwartał” znajdującej się pod 2011 r.
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