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Informacja o zmianie licencjonowania programu
Cenzus Pro Windows.
Szanowni Państwo, firma Legat chciałaby poinformować o zmianie dotyczącej
licencjonowania produktu Cenzus Pro Windows. Od dnia 1 maja 2017 ulega zmianie
przypisanie wagi dla list rachunków (Dla licencji, których zakup oraz aktualizacja nastąpi
od tego terminu):
Każdy licencjonowany podmiot w programie CPW ma ustalony limit ilościowy obsługiwanych
pracowników. Przekroczenie limitu uniemożliwi dodanie naliczenia w bieżącym miesiącu dla
kolejnej osoby. Aktualny wskaźnik ilościowy jest obliczany według zasad :
i. w bieżącym miesiącu oraz 11 poprzedzających liczone są sumy osób naliczanych
ii. sumy liczone są oddzielnie dla naliczeń pracowników z list płac etatowych i list
rachunków zleceniobiorców,
iii. wymiar czasu pracy pracownika naliczonego na liście etatowej nie ma żadnego
znaczenia,
iv. sumie z list płac przypisywana jest waga "1",
v. sumie z list rachunków przypisywana jest waga "0,25",
vi. pracownicy posiadający w jednym miesiącu naliczenie zarówno z listy płac jak i listy
rachunków są liczeni jeden raz z wagą "1",
vii. po zsumowaniu tak obliczonych sum z ich wagami, otrzymany wynik jest dzielony
przez liczbę miesięcy w których suma naliczonych list była niezerowa,
viii. otrzymany wynik jest zaokrąglany "w górę" do liczby całkowitej i porównywany z
limitem,
ix. Przekroczenie limitu uniemożliwia naliczanie kolejnych osób w bieżącym miesiącu.
Konieczne jest podniesienie tego limitu przez zmianę licencji. W tym celu proszę się
kontaktować z Państwa dealerem lub producentem oprogramowania. Po opłaceniu
różnicy w cenie pomiędzy posiadaną a wymaganą licencją otrzymają Państwo nowy
kod licencyjny, który pozwoli zmienić posiadany limit.

Nowa waga będzie wynosić 0,33. Dla niektórych z Pańtwa będzie to oznaczało zakup
wyższej wersji produktu. Zmiana wagi jest spowodowana wzrostem modyfikacji oraz ulepszeń
w zakresie naliczania rachunków oraz obsługi kadrowej zleceniobiorców. Nasi konsultanci
pomogą Państwu w wyliczeniach i powiedzą czy będą zmiany w limicie.
Z poważaniem
Jakub Rzewuski
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